
1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi 

Etunimi (kutsumanimi)

Henkilötunnus Oppiarvo ja ammatti Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka  ja maa

Sähköpostiosoite Puhelinumero

Tilinumero 
IBAN-
muodossa 
(pakollinen) 

F I 

2. HAETTU
APURAHA

Haettu määrä euroina 

3. KIRJAHANKE

4. HANKKEEN
JULKAISUTIEDOT

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

Entiset sukunimet

Muut etunimet 

Lähiosoite

MATKA-APURARAHAHAKEMUS 2021 

Saapunut

Tallennettu

TEOSLAJI 

1 yleinen tietokirja 
2 oppimateriaali 
3 opas 
4 hakuteos 
5 artikkeli 
6 muu, mikä: 

JULKAISUMUOTO 

1 kirja 
2 cd tai dvd tms. 
3 sähköinen julkaisu 
4 kausijulkaisu 
5 muu, mikä: 

5. HANKKEEN
TIEDONALA

1 ATK, tietotekniikka 
2 biologia, bioteknologia, ympäristötieto 
3 elokuva, teatteri, tanssitaide 
4 elämäkerta, henkilöhistoria 
5 essee 
6 estetiikka, kirjallisuuden tutkimus 
7 geologia, geofysiikka 
8 filosofia, logiikka 
9 fysiikka, tähtitiede 
10 historia, arkeologia 
11 kalastus, metsästys, retkeily 
12 kasvatustiede, opetusala 
13 kemia, biokemia 
14 kielitieteet, kieltenopetus 
15 kotitalous, keittokirjat 
16 kulttuuri- ja perinnetieto, kulttuurihistoria 
17 kuvataiteet, arkkitehtuuri 
18 liikenne, liikennevälineet 
19 lääke- ja hoitotiede, terveystieto 
20 maantiede 

21 maatalous- ja metsätieteet 
22 matematiikka 
23 matkailu, matkakuvaukset 
24 mielipide, pamfletti 
25 muistelmat 
26 musiikki 
27 oikeustiede, lakitieto 
28 psykologia, ihmissuhdetaidot 
29 sosiaalipolitiikka, sosiologia 
30 taloustieto, organisaatiotieto, työelämä 
31 tekniikka, teknologia 
32 teologia, uskontotiede, elämänkatsomustieto 
33 tilastotiede 
34 urheilu, liikunta, ulkoilu 
35 viestintä, mediat 
36 yhteiskunta, valtio-oppi, politiikka 
37 äidinkieli, kirjallisuus 

38 harrasteet, mikä: 
39 muu, mikä: 
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6. TYÖRYHMÄN MUUT
JÄSENET JA ROOLIT

Luettele ryhmän muiden 
jäsenten nimet ja 
heidän roolinsa 
hankkeessa. 

Huomioithan, että 
jokainen hakee 
kohdeapurahaa 
henkilökohtaisella 
hakemuksella. 

7. MATKAN 
SUUNNITELMA,
AIKATAULU JA 
KUVAUS
KIRJAHANKKEESTA

Apurahaa ei myönnetä, 
jos suunnitelma, 
aikataulu ja kuvaus 
kirjahankkeesta 
puuttuvat. 

Erittele matka- ja 
majoituskulut. 

Lomakkeen kenttään 
mahtuu 2 000 merkkiä 
välilyönteineen. Käytä 
tarvittaessa liitettä.
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8. JULKAISTUT
TIETOTEOKSET

Tämä kohta 
koskee vain 
hakijoita, jotka 
eivät ole 
yhdistyksen 
jäseniä.

Teoksen nimi Kustantaja Julkaisu-
vuosi

Oma osuus 
sivuina

SITOUMUS Apurahan saajana sitoudun toimimaan hakemuksessa esittämäni suunnitelman mukaisesti sekä 
tekemään Suomen tietokirjailijat ry:lle selvityksen apurahan käytöstä kuuden kuukauden kuluessa 
apurahan myöntämisestä. 

HAKIJALLE
TIEDOKSI

Henkilökohtaiset matka-apurahat rahoitetaan Kopioston kopioinnista keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Siksi 
Suomen tietokirjailijat ry:lle annettava Kopiosto-valtakirja on tärkeä kriteeri apurahoja myönnettäessä. 

Apurahansaajan nimi, myönnetty määrä ja kohdeapurahan nimi julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. 
Myönteisestä apurahapäätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. 

Yhdistys ilmoittaa 1 000 euron suuruiset ja sen ylittävät apurahat verottajalle.

PAIKKA JA 
PÄIVÄMÄÄRÄ

Paikka

PÄIVITETTY 6/2021

Jos et ole Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen, osoita tässä, että sinulla on riittävästi jo julkaistua tietokirjallista 
tuotantoa. Ilmoita julkaisutiedot tieto- ja oppikirjoista, joissa olet kirjoittajana. Huomioithan, ettet voi laskea 
omaksi itsenäiseksi tuotannoksesi tekstin toimittamista tai kääntämistä. Luettele oma itsenäinen osuutesi 
alkaen sivumäärältään laajimmasta. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Olen hyväksynyt sitoumuksen.

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein.   

Päivämäärä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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