Tietokirjallisuudella on merkittävä asema suomalaisessa kulttuurissa sivistyksen tukijalkana ja elämysten
tuottajana. Tietokirjat välittävät tietoa, murtavat myyttejä ja herättävät keskustelua. Palkinnolla Otavan Kirjasäätiö
haluaa tukea ja edistää laadukkaan kotimaisen tietokirjallisuuden asemaa. Otavan Kirjasäätiön tietokirjapalkinto
on tunnustus merkittävästä saavutuksesta tietokirjallisuuden alueella. Tietokirjapalkinto on perustettu 2012, ja se
jaetaan vuosittain. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2018 tietokirjapalkinto on myönnetty
kirjailija Helena Petäistölle
Toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija Helena Petäistö on edistänyt suomalaista tietokirjallisuutta
yhdistämällä teoksissaan uutistoimittajan vahvan asiantuntemuksen kepeään ja kiehtovaan
tarinankerrontaan. Petäistö on tullut tutuksi MTV3:n pitkäaikaisena ulkomaantoimittajana ja Pariisinja Brysselin-kirjeenvaihtajana.
Vuosien saatossa television katsojat ovat saaneet nauttia Petäistön asiantuntevista ja tavallisille
ihmisille ymmärrettävistä ja persoonallisista reportaaseista oli kyse sitten Euroopan unionin
huippukokouksesta tai ranskalaisen kulttuurin erityispiirteistä. Hän on laajasti sivistynyt ja tuntee niin
politiikkaa, taloutta, kulttuuria, historiaa ja viihdettä.
Esikoisteoksessaan Ranskalaiset korot Petäistö tutustutti lukijat Ranskaan ja ranskalaisuuteen.
Pitkäaikainen kokemus asemamaan arkipäivästä ja toimittajantyön suomat mahdollisuudet kurkistaa
pintaa syvemmälle ovat yhdistelmä, jonka pohjalta on syntynyt upea tietopaketti Ranskan
kulttuurista, politiikasta ja elämäntavoista. Painavan asiasisällön ja tarinankertojan pikantin tyylin
yhdistäminen on taitolaji, jonka Petäistö hyvin hallitsee.
Helena Petäistö on julkaissut myös lukuisia kaupunkimatkaoppaita, jotka lukijat ottivat nopeasti
omakseen. Niissä hän paljastaa parhaat ja huolella tarkistetut vinkkinsä ja kannustaa matkailijoita
etsimään kaupunkien charmia tavanomaisuuksista poiketen. Eräs lukija onkin matkaoppaista
todennut: ”Ne ovat niin hyvin ja persoonallisesti kirjoitettuja, että niitä kannattaa lukea, vaikka ei
koskaan aikoisi matkustaa minnekään.”
Petäistö tunnetaan myös teekulttuurin puolestapuhujana, ja aiheesta on syntynyt teos Tee teematka.
Kirjassa kuljetaan teekulttuurin jalanjäljissä maailman äärissä ja kerrotaan teen monimuotoisesta ja
mielenkiintoisesta historiasta, mikä tekee kirjasta teen ystävän todellisen tietoteoksen.
Petäistön tuorein teos Ranska, Macron ja minä on poliittinen ajankohtaiskirja, joka on syntynyt
35 vuoden uutistoimittajan kokemuksella. Kirjassa sukelletaan Ranskan poliittisen elämän
kiemuroihin ja kerrotaan tuntemattoman pankkiirin Emmanuel Macronin uskomattomasta tiestä
Ranskan presidentiksi. Petäistö onnistuu hienosti valottamaan läpikotaisin tuntemansa maan
poikkeuksellisen poliittisen pelin ja rakentamaan siitä kirjallisen jännitysnäytelmän, joka pitää lukijaa
otteessaan loppuun asti. Näin käy siitäkin huolimatta, että vaalien lopputulos on kaikkien tiedossa.
Ranskan kunnialegioonan ritarimerkillä palkitulla Petäistöllä on lisäksi kyky ruotia vanhaa
asuinmaataan objektiivisesti ja kriittisellä otteella.
Tietokirjailijana Helena Petäistöllä on oma persoonallinen, asiantunteva ja tarinallinen tyylinsä, joka
saa suomalaiset lukijat sekä viihtymään että viisastumaan. Hänen kirjansa ovatkin olleet lukijoiden
suursuosikkeja.
Ekonomi Helena Petäistö (s. 1950) on toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija. Hän on palkittu
journalisti, joka tunnetaan pitkäaikaisesta urastaan ulkomaantoimittajana ja MTV3:n Pariisin- ja
Brysselin-kirjeenvaihtajana.

Teokset
Ranskalaiset korot, 1995 Tammi
Aamiainen Cocon kanssa ja muita elämyksiä Euroopassa, 1999 Tammi
Aamiainen Cocon kanssa: Pariisissa, Strasbourgissa ja Lyonissa, 2001 Tammi
Aamiainen Cocon kanssa: Brysselissä, Amsterdamissa ja Luxemburgissa, 2001 Tammi
Aamiainen Cocon kanssa: Lontoossa, Edinburghissa ja Dublinissa, 2003 Tammi
Aamiainen Cocon kanssa: Madridissa, Barcelonassa ja Lissabonissa, 2003 Tammi
Aamiainen Cocon kanssa: Roomassa, Milanossa ja Ateenassa, 2004 Tammi
Tee teematka, 2008 Tammi
Nizza, Cannes ja Biarritz à la Helena Petäistö, 2013 Otava
Pariisi, Versailles ja Giverny à la Helena Petäistö, 2014 Otava
Ranska, Macron ja minä, 2017 Otava
Palkinnot
Laurin Jäntin palkinto 2009 teoksesta Tee teematka (2008, Tammi)
Suomen Kuvalehden journalistipalkinto 2010

