A PU RAH AOH JEISTUS
Kuvittajat myöntää apurahaa taiteelliseen työskentelyyn. Tämä tarkoittaa, että apurahaa ei myönnetä
yksittäisiin kuluihin vaan työskentelyn rahoittamiseen. Kuukausiapurahan suuruus on 2000e. 

Apurahoja
myönnetään 1/2-3 kk ajalle. Kuvittajat ry myöntää hankkeelle usein myös osarahoituksen eli, jos hankkeen
kokonaiskesto olisi esimerkiksi 3kk, niin apuraha saatetaan myöntää kuukaudelle tai kahdelle. K
 annattaa siis
hakea apurahaa monelta eri taholta.
1. Perustele. Miksi juuri tämä kuvitustyö tulisi rahoittaa? Onko se taiteellisesti tai muista syistä merkittävä?
Hankkeen perustelu on ensiarvoisen tärkeää, pelkkä työllistyminen tai asiakkaan maksuhaluttomuus eivät
riitä perusteiksi.
2. Kirjoita hakemus aina kokonaan omaksi dokumentiksi ennen lomakkeen täyttämistä. Näin pystyt
arvioimaan kokonaisuutta ja luetuttamaan sen jollain toisella, ja huomaat jos jotain oleellista (esim. h
 aettu
summa) puuttuu. Tällöin vältät myös esim. mahdollisen ohjelmassa tapahtuneen verkkovirheen vuoksi
tapahtuvan tietojen katoamisen.
3. Ole rahoituksen suhteen realistinen. Älä yli- tai aliarvioi työhön kuluvaa aikaa.
4. Tiivistä! Apuraharaati lukee läpi lähemmäs sata hakemusta, ylipitkällä tai epäselvällä hakemuksella
karsiudut pois. Hyvät hakemukset ovat usein melko lyhyitä.
5. Ole selkeä. Kerro heti ensimmäisessä lauseessa mitä haet ja mihin projektiin. Huolellisesti laaditut
hakemukset erottuvat positiivisesti.
6. Lue ohjeet! Jos haku koskee toiminta-apurahaa, et voi hakea taiteellisen työskentelyyn. Jos haku on
kuvitustyöhön, et voi hakea työvälineisiin. Jos ohjeissa on mainittu, että apurahaa ei myönnetä sarjakuvaan,
käsikirjoittamiseen tai animaatioon, niin et voi hakea sellaiseen työhön.
7. Mieti kuka hakemusta mahdollisesti lukee ja kirjoita se hänelle. Kuvittajien hakemuksia lukevat kuvittaja-
kollegat, joten kuvittajan ammatin käytännöt ja vaativuus on jo heille tiedossa. Jos haet rahoitusta jostain
muusta taidejärjestöstä, voi kuvittajan työnkuvaa avata enemmän.
8. Käytä hakemukseen aikaa, se näkyy lopputuloksessa ja maksaa itsensä takaisin. Hyvin tehtyä hakemusta
voi käyttää myös muissa apurahahaussa pohjana.
9. Tee hakemus positiivisesti ja asiallisesti. Kurjuuteen, huonoihin sopimuksiin tai pieniin tuloihin vetoaminen
ei yleensä paranna asemaasi apurahajaoissa. Panosta kertomaan miksi hanke on tärkeä itsellesi sekä laajemmalle yleisölle ja mikä tekee hankkeestasi niin erityisen.
10. Ilmoita jos rahoitustilanne muuttuu. Jos saat hankkeeseen rahoituksen muualta ennen kuin saat Kuvittajilta
apurahapäätöstä, niin olet velvollinen ilmoittamaan Kuvittajat ry:lle tapahtuneesta muutoksesta. Jos uusi
rahoitus on hankkeen osarahoitus, niin se ei yleensä vaikuta mahdollisuuksiin saada apurahaa.
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