
1. HAKIJA

Apurahan saajan nimi 
julkistetaan. 

Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Henkilötunnus (verottajaa 
varten) 

Oppiarvo ja ammatti Toimi- tai työpaikka 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelin 

Tilinumero 
IBAN-
muodossa 
(pakollinen) 

F I 

2. HAETTU
APURAHA

Haettu määrä (yläraja 800 euroa) Myönnetty määrä (julkistetaan) 

3. HANKITTAVA
LAITE/LAITTEET

Kirjoittamista tukeva
laite, ohjelma tai 
apuväline. 

Mahdollinen arvio 
hankintakustannuksista

4. LAITTEEN
KÄYTTÖTARKOITUS

Merkitse yksi tai 
useampi vaihtoehto. 

Kirjoittamista tukeva laite, ohjelma tai apuväline on tarkoitettu seuraavaan: 

  luova kirjallinen työskentely 
  aineistojen tallennus ja arkistointi 
  tiedonhaku 
  työpisteen ergonomia 
  muu, mikä:   

5. AIEMMAT
APURAHAT

Vuosina 2018–2021
yhdistykseltä saamasi 
apurahat. 

HUOM. Myös saamasi 
laiteapurahat on 
mainittava. 

Apurahan myöntäjä Rahoitettu hanke Vuosi Summa 

LAITEAPURAHAHAKEMUS 2021

Hietalahdenranta 15 A 8 
00180 HELSINKI
puh. 09 4542 250
www.suomentietokirjailijat.fi



6. JULKAISTUT
TEOKSET

Viimeisimmät viisi  
tieto- ja oppikirjaa, 
joissa olet kirjoittajana 
(et kääntäjänä etkä 
toimittajana). 

Teos Kustantaja Vuosi Oma osuus 
sivuina

7. LAITEHANKINNAN
PERUSTELUT

Käytä tarpeen mukaan 
liitettä. 

SITOUMUS Apurahan saaja sitoutuu toimimaan hakemuksessa esittämänsä suunnitelman mukaisesti sekä tekemään 
Suomen tietokirjailijat ry:lle selvityksen apurahan käytöstä. Selvitys on annettava kuuden kuukauden 
kuluttua apurahan myöntämisestä. 

HAKIJALLE 
TIEDOKSI 

Suomen tietokirjailijat ry:n jakamat apurahat rahoitetaan Kopioston valokopioinnista perimillä 
tekijänoikeuskorvauksilla. Suomen tietokirjailijat ry:lle annettava Kopiosto-valtakirja on tärkeä kriteeri 
apurahojen myöntämisessä. Apurahojen saajat, myönnetyt määrät ja hankkeiden nimet julkistetaan 
yhdistyksen verkkosivuilla sekä ilmoitetaan ohjeiden mukaisesti verottajalle. Ainoastaan apurahan saaneille 
ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse.

Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

PÄIVITETTY 12/2020
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