
Lehtolalle kunniamaininta vuoden 2012 tiedekirjasta  

Vuoden tiedekirja –palkinnon kunniamaininta myönnettiin 9. 1. 2013 Veli-Pekka Lehtolan kirjalle 
Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896–1953 (SKS 2012, 528 s.). Palkinnon myöntävät 
Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka myös rahoittaa palkinnon. 
Kunniamaininnan perustelut kuuluivat (http://www.tsv.fi/vtk/vtk12.htm): 

”Veli-Pekka Lehtolan teos on aiempiin luentoihin ja artikkeleihin sekä uuteen tutkimukseen 
perustuva laaja yleiskatsaus saamelaisen ja suomalaisen kulttuurin kohtaamisista aikana, jolloin 
hallinto ja tieteellinen tutkimus osoittivat runsaasti kiinnostusta saamelaisalueita kohtaan. 
Ajanjakson mittavien muutosten vaikutukset saamelaisyhteisöön on kuvattu tarkasti ja sattuvasti 
niin viranomaistoiminnan, yhteiskunnallisen kehityksen, elinkeinojen, kielen, kulttuurin ja 
koulutuksen kuin yksittäisten perheiden näkökulmasta.  

Kirjan ensisijainen tavoite on edistää saamelaisten tietoisuutta itsestään, historiastaan ja 
kulttuuristaan. Tämä lähestymistapa avaa myös valtaväestöön kuuluvalle lukijalle 
saamelaisyhteisön ja Lapin ainutlaatuisella ja antoisalla tavalla. Kirja onkin omiaan lisäämään 
keskinäistä ymmärtämystä saamelaisyhteisön ja suomalaisten välillä. Saamelaiset suomalaiset on 
vahva ja ajankohtainen puheenvuoro saamelaiskulttuurin ja -yhteisön tunnetuksi tekemiseksi. Se 
myös osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun saamelaisten taloudellisista ja kulttuurisista 
olosuhteista sekä suomalaisten suhtautumisesta muihin etnisiin ryhmiin.  

Kirja on eittämättä tulevaisuuden klassikko.” 
 

Tiedote vuoden 2012 tiedekirjan palkituista 

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnettiin professori Kirsi Vainio-Korhoselle teoksesta 
Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa (WSOY). Palkinto on suuruudeltaan 
10 000 euroa. Kunniamaininnan (2 500 euroa) sai Lehtolan teoksen lisäksi tutkijatohtori, dosentti 
Annamari Vänskä teoksesta Muodikas lapsuus. Lapset mainoskuvissa (Gaudeamus). 

Palkintoraatiin kuuluivat Helsingin yliopiston kollegiumtutkija, oikeushistorian dosentti Mia 
Korpiola, Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori, sosiologi Johanna Mäkelä ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen emeritusprofessori, bakteriologi Matti Sarvas. Vuoden tiedekirja -palkinto 
myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle erityisen ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle. 
Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen. 

Vuoden 2012 tiedekirjasato oli erittäin runsas ja raati käsitteli syksyn aikana noin sata teosta. Raati 
pohti laajalti tieto- ja tiedekirjan eroja ja päätyi siihen, että tiedekirjana halutaan palkita vahvaan ja 
analyyttiseen lähdetyöhön perustuva sujuva esitys. Erityisesti arvostettiin kirjoja, jotka toivat uusia 
avauksia tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Palkittujen kirjojen kansikuvat ovat ladattavissa osoitteessa: www.tsv.fi/vtk.zip. 

 


