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Hei  
 

 

Tätä aihetta on minulta toivottu. 

Niinpä tässä maaliskuun kurssikirjeessä saat 

tärppejä apurahahakemuksen kirjoittamiseen ✍️ :) 

 

Aiemmilla tietokirjoittamisen kerroilla olemme tutustuneet 

näihin: 

• pakina 

• elämäkertakirjoittamisen eri muodot 

• reportaasi 

• elämäkertakirjoittaminen prosessina 

• blogikirjoittaminen 

  

Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet 

löydät  kurssilaisten omasta, 

maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!  

 

 

Jos sivusto penää salasanaa, se on author1. 
 

  

 

  

https://www.akkustannus.com/vinkkipiilo/
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Apurahaa kirjoittamiseen, miksi? 

 

Suomessa harva kirjoittaja elää pelkästään kirjoittamalla eli 

julkaisemiensa kirjojen ja niiden myynnin avulla. 

Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että Suomi on niin pieni 

kielialue. 

Ajattele, lontoolaisella esikaupunkialueella asuu saman verran ihmisiä 

kuin koko Suomen maassa! Mitäpä luulet, kumpi onnistuu elättämään 

itsensä julkaisemalla kirjojaan kotimaassaan, brittiläinen kirjoittaja 

(asukasluku yli 66,6 miljoonaa) vai suomalainen (asukasluku 5,5 

miljoonaa)? 

 

Jotta suomalainen kieli, kirjallisuus ja kulttuuriperintö säilyisi, on 

Suomessa käytössä apurahajärjestelmä. Sen tarkoituksena on 

mahdollistaa pienen kielialueen kirjallinen tuotanto, sillä pelkät 

kirjoista saatavat myyntitulot eivät mahdollista kirjailijoiden työtä 

olipa kyseessä tieto- tai kaunokirjallisuus. 

 

Suomessa apurahoja myöntävät valtio, yksityiset säätiöt ja 

rahastot, maakunnat, kunnat ja kulttuuritoimet muutamia 

mainitakseni.  

Kaikkia tarjolle tulevia apurahoja voit seurata Aurora-tietokannassa. 

 

https://www.aurora-tietokanta.fi/
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Apurahamuotoja: 

☑️stipendit, 

 

☑️kohdeapurahat (projektin kuluihin) ja 

 

☑️työskentelyapurahat (esim. kirjalliseen työskentelyyn)  

 

Apurahoista käydään kova kisa, ja apurahoja on helpompi saada, jos 

on jo julkaissut kirjailija. Silti joskus tärppää: ennen julkaisematon 

kirjoittaja on saattanut saada apurahaa kirjoitustyölleen. Syynä on 

tällöin taatusti hyvä apurahahakemus! 

 

Kokosin sinulle tärppilistan hyvän apurahahakemuksen 

kirjoittamiseen 👇👇 

 

Mitä kannattaa huomioida apurahahakemuksen 

teossa?  
 

✅ Onhan apurahahakemuksessa käyttämäsi kieli selkeää suomea? 

Kirjoita selkeästi, älä yritä koristella tekstiä ja tehdä kaunokirjallista vaikutusta 

korulauseilla. Apurahahakemus on tietokirjallista tekstiä, joten vältä konstikkaita 

ilmaisuja ja sanoja, kirjoita selkeästi. Muista tarkistaa, ettei hakemukseen jää 

kirjoitusvirheitä! 
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✅Miksi juuri sinun hankkeesi pitäisi rahoittaa? 

 

Perustele. Ole innostunut! Kerro mitä aiot tehdä  ja teet, ei mitä tekisit, jos 

saisit...unohda konditionaali. 

Muista, että hakemuksesi lukee ihminen, joka ei tiedä sinusta tai osaamisestasi 

mitään. Hän arvioi hankkeen kiinnostavuuden lisäksi 

• intoasi ja inspiraatiotasi asiaan - haluatko todella tätä, oletko valmis 

sitoutumaan kirjoitusprojektiisi? 

• onko kirjallasi mahdollisuus menestyä omassa kohderyhmässään, tuoko se 

jotain uutta näkökulmaa jo olemassaolevaan tarjontaan? 

 

 

✅Hakemukseen tarvitaan kirjoittaja CV 

CV eli curriculum vitae eli ansioluettelo. Jos et ole vielä tehnyt sellaista, nyt on sen 

aika! Tiesitkö, että olen tehnyt Kirjoita Paremmin -kurssilaisille valmiin työpohjan CV:n 

laatimisen avuksi? 

Löydät sen klikkaamalla tätä linkkiä. 

 

 

✅Lue tarkoin apurahaohjeet ja noudata niitä! Koskee myös apurahan 

euromäärää. 

Hakemuksesi menee suoraan ö-mappiin, ellet noudat annettuja hakuohjeita. Ohjeet 

vaihtelevat apurahoittain, joten lue ohjeet tarkoin ja noudata niitä kirjaimellisesti. 

Monesti ohjeissa on jo mainittu, minkä suuruisia apurahoja yleensä myönnetään. Ole 

realisti! Käy katsomassa apurahan myöntäjän sivuilta, minkä suuruisia apurahoja on 

myönnetty projekteihin, jotka ovat luonteeltaan ja suuruusluokaltaan omaasi 

https://mcusercontent.com/a2a52e0c63479cd1c30b6966e/files/f72eb86d-9c7c-4d24-b17c-c8fd13e89cfb/Ty%C3%B6pohja_Kirjoittaja_CV.pdf
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vastaavia. Määritä haettava summa niiden ja ohjeiden perusteella, älä heitä lonkalta 

tai perusta summaa toiveisiin. 

 

✅ Satsaa työsuunnitelmaan 

 

Tärkein näyttö siitä, että hankkeesi on rahoittamisen arvoinen, on työsuunnitelma.  

Tässäkin pitäydy tiukassa asiatekstissä, älä maalaile, lörpöttele, lupaile ja lavertele. 

Tiivistä työsuunnitelmaan vain olennainen ja kirjoita se niin, että suunnitelmasi 

valkenee lukijalle mahdollisimman helposti. 

 

Kuvaa työsuunnitelmassa 

• työskentelysi prosessina ja vaiheistettuna, mitä teet ja missä järjestyksessä 

• aikataulutus 

Jos haet apurahaa tietokirjalle, muista 

• valmiin teoksen sisällysluettelo (hakuhetken versio) 

 

PS: kannattaa käyttää suosittelijaa, jos sinulla on joku, joka tuntee työsi ja sinut 

henkilönä. Suosittelijoiden lausunnoille ja niiden toimittamiselle löytyy erilliset ohjeet 

apurahan hakuohjeissa. 

 

  

 

 

 

 

Sinun vuorosi! Tee kirjoittaja CV✍️ 
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Ja nyt on Sinun vuorosi :) 

 

 

Ellei sinulla ole vielä Kirjoittaja-CV:tä, tee se nyt! Voit tehdä tämän 

vaikket hakisi koskaan yhtään apurahaa - vaikka omaksi iloksesi ja 

seurataksesi kehittymistäsi kirjoittajana 

 

Nappaa Työpohja hyödyksesi 👇👇👇 

Työpohja Kirjoittajan CV  

 

 

https://mcusercontent.com/a2a52e0c63479cd1c30b6966e/files/f72eb86d-9c7c-4d24-b17c-c8fd13e89cfb/Ty%C3%B6pohja_Kirjoittaja_CV.pdf
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Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin?Taatusti! 

Huhtikuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana Draama 

- luvassa lisää tärppejä ja työkaluja! 

 

Seuraile muutakin postiani :) 

 

Kirjoittamisen iloa, 

toivoo Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

 


