
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 (yläraja 800 euroa) 

3. HANKITTAVA
LAITE/LAITTEET 
SEKÄ NIIDEN 
KUSTANNUSARVIO 
(pakollinen)

Kirjoittamista tukeva
laite, ohjelma tai 
apuväline ja eritelty 
arvio hankinta-
kustannuksista.

4. LAITEHANKINNAN
PERUSTELUT

Kuvaile ja perustele 
lyhyesti mihin 
käyttötarkoitukseen 
hankit laitteen. 

Lomakkeen kenttään 
mahtuu 800 merkkiä 
välilyönteineen. Käytä 
tarvittaessa liitettä.

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

Entiset sukunimet

Muut etunimet 

Lähiosoite

LAITEAPURAHAHAKEMUS 2022 

Saapunut

Tallennettu



5. 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 Laiteapurahat 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. 

PAIKKA JA 
PÄIVÄMÄÄRÄ

Paikka

PÄIVITETTY 1/2022

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
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