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SUOMEN TAIDEYHDISTYKSEN
NUORTEN TAITEILIJOIDEN APURAHA 2017
Nervanderinkatu 3 • 00100 Helsinki

puh. 045 7731 4315

HAKEMUS
Suomen Taideyhdistyksen nuorten taiteilijoiden apurahan saamiseksi. Täytä tallentamasi lomake tietokoneella ja tulosta se.
Vaihtoehtoisesti voit täyttää tulostetun lomakkeen selkeästi tekstaten. Lähetä lomake liitteineen ylläolevaan osoitteeseen.
* Tähdellä merkityissä kohdissa täyttöohjeet takasivulla
Henkilötiedot
1* Sukunimi ja etunimet (tekijäryhmästä vastuuhenkilö)

2 Syntymäpäivä (pp/kk/vv)

3 Ikä

4 Syntymäpaikka

5 Taidekoulutus (tutkinto, valmistumisvuosi ja oppilaitos)

Jos opiskelet / olet suorittamassa tutkintoa: tutkinto, arvioitu valmistumisaika ja oppilaitos

6 Työskentelytekniikka

7 Jakeluosoite

8 Postinumero ja postitoimipaikka

9 Puhelin

10 Sähköposti

11 Verotuskunta

Haettava apuraha 12* Apurahaa haetaan
yksittäisenä tekijänä

Apurahat ja
palkinnot

tekijäryhmänä. Ryhmän nimi ja muut jäsenet:

13 Kaikki kolmen viimeisen vuoden aikana saadut apurahat ja palkinnot (myöntäjä, vuosi, summa), myös
työryhmän jäsenten osalta

14* Nauttiiko hakija valtion tai läänin taiteilija-apurahaa?
kyllä
ei

-vuotista
myönnetty v.

15* Onko virka tai toimi?
kyllä. Mikä?
ei

Taiteellinen
toiminta

16* Selvitys aikaisemmasta taiteellisesta toiminnasta. Kirjoita tähän lyhyt tiivistelmä. Viittaus liitteeseen ei
riitä.

17* Selvitä lyhyesti, miten apuraha jakautuu työskentelykorvaukseen ja laite- ja muihin kuluihin.
Mille ajanjaksolle ja/tai kuinka monelle kuukaudelle apurahaa haetaan?

18* Mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan? Työsuunnitelma ja muut perustelut (mahdolliset taiteelliset
hankkeet). Kirjoita tähän lyhyt tiivistelmä. Viittaus liitteeseen ei riitä.

19*

Liitteeksi viisi A4-kokoista laservärikuvaa hakijan viimeaikaisista teoksista ja teosluettelo.
Huom! Älä lähetä työnäytteitä suuremmassa koossa kuin A4.
20 Apurahaa koskevat päätöstiedot (saaja, kotipaikka, summa)
saa julkaista internetissä
Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

ei saa julkaista
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Suomen Taideyhdistys ry jakaa nuorten, korkeintaan 35-vuotiaiden taiteilijoiden apurahoja
ammattiin valmistuneille taiteilijoille. Vuonna 2017 apurahan suuruus on 6000 euroa, ja se
myönnetään kolmellekymmenelle nuorelle taiteilijalle. Apurahat jaetaan joulukuussa.
Hakemukset lähetetään osoitteella Suomen Taideyhdistys / Nuorten apuraha, c/o Helsingin
Taidehalli, Nervanderinkatu 3, 00100 Helsinki. Hakuaika: 2.5.–31.8.2017.
Ikäraja: Hakijan tulee olla hakuajan päättyessä (31.8.2016) korkeintaan 35-vuotias.
Opinnot: Ensisijaisesti hakijan tulee olla suorittanut perusopinnot. Tapauskohtaisesti käsitellään hakijat,
jotka ovat opintojensa loppusuoralla ja toimivat jo kuvataiteilijan ammatissa, mutta eivät ole vielä virallisesti
valmistuneet (esimerkiksi molemmat tai toinen osa lopputyöstä jo tehtynä).
Aikaisemmat apurahat: Nuorten taiteilijoiden apurahaa ei voi saada kahta kertaa.
Apurahan käyttökohde: Apuraha voidaan myöntää työskentelyapurahana, kohdeapurahana tai esimerkiksi
laitehankintoihin. Apuraha voidaan myöntää myös kuvataiteen jatko-opintoihin kotimaassa tai ulkomailla.
Apurahansaajien eläkevakuuttaminen on toteutettu vuoden 2009 alusta maatalousyrittäjien eläkelain
mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia
apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Apurahan tulee olla
tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja määrältään
sen on oltava vähintään 1 274,21 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 822,63 euroa (vuoden 2017 tasossa).
Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja
ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö, mikäli apurahansaaja kuuluu apurahatyöskentelyn aikana
Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin.
Lisätietoja: Mela – Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 029 435 2650 ja www.mela.fi/fi/apurahansaajat.
Suomen Taideyhdistys ilmoittaa apurahansaajien sosiaaliturvaa koskevat tiedot Melalle (Maatalousyrittäjien
eläkelaitos).
Apuraha ei ole automaattisesti verotonta tuloa. Se, meneekö apurahasta veroa vai ei, on tapauskohtaista
ja riippuu apurahan saajan kokonaisansioista. Apurahan saajan tulee selvittää asia omalta kohdaltaan
ottamalla yhteyttä verotoimistoon.

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Ole hyvä ja merkitse pyydetyt tiedot lyhyesti ja selkeästi hakulomakkeeseen.
Tarvittaessa voit antaa lisäselvityksiä liitteissä, mutta pääasian tulee käydä ilmi hakulomakkeesta.
Suosituksena on tiivis ja ytimekäs hakemus hyvälaatuisten työnäytteiden kera.
1) ja 12)

Hakijan ollessa tekijäryhmä, vastuuhenkilön nimi. Hakija jättää yhden yhteisen hakemuksen,
ja ryhmän muut jäsenet ilmoitetaan kohdassa 12.

14) ja 15)

Jos hakijalla on virka, toimi, vuosiapuraha tai muu rinnasteinen apuraha, pyydetään
perustelemaan erityinen tarve apurahan saamiseksi.

16)

Apurahan myöntämisperusteissa määräävinä ovat hakijan taiteelliset ansiot. Taiteellisia ansioita
arvioitaessa otetaan huomioon mm. taiteellisen toiminnan aktiivisuus, näyttelytoiminta sekä
sekä keskeisissä julkisissa kokoelmissa olevat teokset. Selvitykseksi pyydetään vapaamuotoinen
ansioluettelo.

17)

Ilmoita tässä lyhyesti yksinkertainen arvio apurahan jakautumisesta (esim. materiaalikulujen,
laitehankintojen, työskentelykorvauksen yms. osuus kokonaissummasta) sekä apurahakauden
kestosta. Tarvittaessa voit antaa liitteessä tarkemman kustannusarvion. Apurahansaajien
antamat tiedot apurahan käyttötarkoituksesta ilmoitetaan Melalle (Maatalousyrittäjien
eläkelaitos).
Käännä >

18)

Kerro tässä lyhyesti tämänhetkisestä ja tulevasta taiteellisesta työskentelystäsi, työn alla ja/tai
suunnitteilla olevista projekteista sekä apurahan pääasiallisesta käyttötarkoituksesta.
Tarvittaessa voit antaa lisäselvityksen liitteessä. Suosituksena on kuitenkin tiivis ja selkeä
yhteenveto mieluummin kuin monisivuinen kuvaus. Jos tulossa on sovittuja näyttelyitä,
liitä hakemukseesi kopiot näyttelysopimuksista.

19)

Liitteeksi viisi A4-kokoista laservärikopiota (tai vastaavaa) hakijan teoksista sekä kuvaluettelo,
josta käyvät ilmi teosten koko, tekniikka ja valmistumisvuosi. Kuvien tulee esittää
mahdollisimman tuoreita teoksia. Älä lähetä työnäytteitä suuremmassa koossa kuin A4.
Kiinnitä huomiota kuvien laatuun, jotta teokset tulevat esille parhaalla mahdollisella tavalla
ja esim. maalausten värit vastaavat alkuperäisiä mahdollisimman hyvin. Työn luonteen
niin vaatiessa taiteilijat voivat myös lähettää DVD:llä korkeintaan viiden minuutin pituisen
näytteen/koosteen tuotannostaan.
Huom! Kaikissa liitteissä tulee olla hakijan nimi. Hakemuksia ei pääsääntöisesti palauteta.

