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Valtion taiteilija-apurahahakemus
Ansökan om statens konstnärsstipendium

Saapumispäivämäärä
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Hakuohjeet https://www.taike.fi/fi/apurahat-hakeminen – Ansökningsanvisningarna https://www.taike.fi/sv/stipendier-att-ansoka
1. Haen taiteilija-apurahaa – Jag ansöker om konstnärsstipendium
½-v./år

1-v./år

3-v./år

5-v./år

10-v./år (Koskee vain valokuvataidetta–Gäller endast fotokonst)

Valitse hakemasi taiteilija-apurahakauden pituus, voit valita useita. Sinulle voidaan myöntää vain hakemasi pituinen apuraha.
Apuraha voidaan myöntää ½-, 1-, 3- tai 5-vuotisena seuraavan kalenterivuoden alusta.
Valokuvataiteen alalla on lisäksi jaettavana erityisen ansioituneille taiteilijoille kaksi kappaletta 10-vuotisia taiteilija-apurahoja, jotka voidaan myöntää myös
5-vuotisina. Kyseisen apurahan saajalla on apurahakauden ajan oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.
Puolivuotinen taiteilija-apurahakausi on mahdollista aloittaa tammikuussa tai heinäkuussa.
Apurahakausi alkaa tammikuussa, ellei apurahan saaja ilmoita aloittavansa apurahakauttaan heinäkuussa.
Apurahan saajan on luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä apurahakauden ajaksi, jos myönnetty apuraha on vähintään yhden vuoden pituinen.
Sivutoimisen palkatun toimen pitämiseen toimikunta voi hakijan kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää luvan enintään 10 tunniksi viikossa.
Puolivuotisen apurahan saaja voi olla ansiotyössä apurahakauden aikana.
Välj hur lång stipendieperiod du ansöker om, du kan välja flera. Du kan endast beviljas ett så långt stipendium som du ansökt om.
Stipendiet kan beviljas som ½-, 1-, 3- eller 5-årigt från och med början av nästa kalenderår.
Inom området för fotokonst kan åt synnerligen meriterade konstnärer utdelas två stycken 10-åriga konstnärsstipendier, vilka också kan beviljas som 5-åriga.
Mottagaren av detta stipendium har under stipendieperioden rätt att använda titeln konstnärsprofessor.
Den halvåriga stipendieperioden kan inledas antingen i januari eller i juli. Stipendieperioden inleds i januari om stipendietagaren inte uppger att denne vill inleda sin
stipendieperiod i juli.
Stipendietagaren ska avstå från sin avlönade huvudsyssla för stipendieperioden, om det beviljade stipendiet är på minst ett år. Kommissionen kan på basen av
den sökandes skriftliga ansökan bevilja tillstånd för att inneha en avlönad bisyssla för högst 10 timmar per vecka. Mottagare av ett halvårigt stipendium kan ha ett
avlönat arbete under stipendieperioden.

2. Hakijan tiedot – Uppgifter om sökanden
Sukunimi ja etunimet – Efternamn och förnamn
Henkilötunnus – Personbeteckning

Taiteilijanimi – Konstnärsnamn

Jakeluosoite – Utdelningsadress
Postinumero – Postnummer

Postitoimipaikka – Postanstalt

Puhelin (myös suuntanumero) – Telefon (med riktnummer)

Verotuskunta – Beskattningskommun
Sähköposti – E-post

Internetsivut – Internetsidor
Äidinkieli
Modersmål

suomi

svenska

Muu, mikä?
Annat, vilket?

Koulutus – Utbildning

Ammatti – Yrke

Pankkitili – Bankkonto, IBAN-tilinumero – IBAN kontonumret

BIC-pankkikoodi – BIC bankkoden

3. Taiteenala – Konstart

Valitse vain yksi taiteenala – Välj endast en konstart

Arkkitehtuuri
Arkitektur

Elokuvataide
Filmkonst

Kirjallisuus
Litteratur

Kuvataide
Bildkonst

Mediataide
Mediekonst		

Monitaide
Multikonst

Muotoilu
Formgivning

Musiikki
Musik

Näyttämötaide
Scenkonst

Sarjakuva- ja kuvitustaide
Serie- och illustrationskonst

Sirkustaide
Cirkuskonst

Taidejournalismi
Konstjournalistik

Tanssitaide
Danskonst

Valokuvataide
Fotokonst

● Jos hakemus koskee ympäristötaidetta, valitse taiteenalaksi kuvataide – Om ansökan gäller miljökonst, välj bildkonst som konstart.
● Jos hakemus koskee valo- ja äänitaidetta, valitse taiteenalaksi mediataide. Jos kysymyksessä on kuitenkin näyttämötaideteosten valo- ja äänisuunnittelu, valitse
taiteenalaksi näyttämötaide – Om ansökan gäller ljus- och ljudkonst, välj mediekonst som konstart. Men om det handlar om ljus- och ljuddesign för ett scenkonstverk, välj då
scenkonst som konstart.
● Jos hakemus koskee performanssi- ja esitystaidetta, valitse joko kuvataide tai näyttämötaide – Om ansökan gäller performanskonst och experimentell scenkonst, välj
antingen bildkonst eller scenkonst.
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4. Nykyinen päätoimi ja/tai sivutoimet – Nuvarande huvudsyssla och/eller bisyssla

5. Tiivistelmä aikaisemmasta taiteellisesta toiminnasta (pelkkä viittaus liitteeseen ei riitä)
– Resumé av tidigare konstnärlig verksamhet (en hänvisning till bilagorna är inte tillräckligt)

6. Luettele saamasi apurahat kolmen edellisen vuoden ajalta. Luettele vain omat henkilökohtaiset
apurahasi. Pelkkä viittaus ansioluetteloon ei riitä. – Ange stipendier du erhållit under de tre senaste åren. Ange endast dina egna stipendier. Det räcker inte att endast hänvisa till meritförteckningen.
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7. Työsuunnitelma – Arbetsplan
Kirjoita selkeä ja tiivis työsuunnitelma. Mitoita työsuunnitelmasi hakemasi apurahajakson pituuden mukaan. Varmista, että työsuunnitelmasi kattaa kaikki
ne vuodet, joille haet monivuotista työskentelyapurahaa. Pelkkä viittaus liitteisiin ei riitä. – Skriv en tydlig och koncis arbetsplan. Arbetsplanen skall skrivas
i enlighet med längden på den ansökta stipendieperioden. Försäkra dig om att arbetsplanen täcker alla de år för vilka du ansöker om flerårigt arbetsstipendium. Det räcker inte att enbart hänvisa till bilagorna.
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8. Liitteet – Bilagor
Hakemus on jätettävä mahdollisimman täydellisenä – Lämna en så fullständig ansökan som möjligt
ansioluettelo (pakollinen liite)
meritförteckning (obligatorisk bilaga)
Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1–5 teoskuvaa (koko A4). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku.
– Sökande från visuella områden skall härutöver bifoga 1–5 (storlek A4) bilder på verk till sin ansökan. Namn, teknik, storlek och årtal skall framgå från
verken.
Kaikki hakijat voivat halutessaan liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksen kannalta olennaista liitettä. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä
tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille. – Alla sökande kan även bifoga högst två övriga
bilagor som är väsentliga för ansökan. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att i ansökan ange
en länk till sökandes webbsidor.
Lisätietoja liitteistä ja internet-linkit – Tilläggsuppgifter om bilagorna och internet länkar

9. Allekirjoitus – Underskrift
Paikka ja aika – Ort och datum

Allekirjoitus – Underskrift

Nimenselvennys – Namnförtydligande

Apurahaa koskevat päätöstiedot (saaja, kotipaikka, käyttötarkoitus ja myöntösumma
Uppgifter om stipendium som beviljats (mottagare, hemort, ändamål och belopp)
saa julkaista internetissä – får publiceras på internet
ei saa julkaista internetissä – får ej publiceras på internet
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