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APURAHA-/AVUSTUSHAKEMUS 
ANSÖKAN OM STIPENDIUM FÖR ÅR      

 Turun Näyttämötaiteen Ystävät ry. 

 Turun Teatterikerho ry. 

 Turun Teatterisäätiö 
Saapumispäivä -  
Ankomstdatum 

Merkitse rasti sen yhteisön eteen, jolta apurahaa/avustusta haetaan - 
Kryssa för de samfund av vilket stipendium/bidrag ansökes. 

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT – PERSONLIGA STIPENDIER 
Sukunimi – Släktnamn 
      

Taiteilijanimi – Konstnärsnamn 
      

Etunimet, puhuttelunimi alleviivattuna - 
Förnamn, tilltalsnamnet understrykat 
      

Sosiaaliturvatunnus – Personnummer 
      

Ammatti – Yrke 
      

Verotuskunta – Beskattningskommun 
      

Postiosoite – Postadress 
      

Postinumero ja –toimipaikka – Postnummer och postanstalt 
      

Puhelin toimeen – Telefon tjänst 
      

Puhelin kotiin  - Telefon hem 
      

Sähköposti – E-post 
      

Pankkiyhteys/tilinumero – Bankförbindelse/kontonummer 
      

TAIDEKOULUTUS JA NYKYINEN TEHTÄVÄ – KONSTNÄRLIG UTBILDNING OCH NYVARANDE TJÄNST 
Oppilaitos ja tutkinto – Läroanstalt och examen                    Opinnot aloitettu/valmistumisvuosi – Inledningsår till studerandet/examensår 
                                                                         
Työnantaja ja tehtävä – Arbetsgivare och tjänst 
     

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE – BIDRAG FÖR SAMFUND 
Yhteisön nimi – Samfundets namn 
      
Yhteisön postiosoite – Samfundets postadress 
      

Pankkiyhteys/tilinumero –  
Bamkförbindelse/kontonummer 
      

Kotipaikka – Hemort 
      

Puhelin – Telefon 
      

Yhdyshenkilö – Kontaktperson 
      

Puhelin – Telefon 
      

Postiosoite – Postadress 
      

Sähköposti – E-post 
      

KOLMEN EDELLISEN VUODEN AIKANA SAADUT APURAHAT/AVUSTUKSET (henkilökohtaiset apurahat 
ja avustukset yhteisöille) 
STIPENDER/BIDRAG ERHÅLLNA UNDER DE TRE SENASTE ÅREN (personliga stipendier och bidrag för 
samfund) 
Vuosi – År 
      

Myöntäjä – Beviljats av 
      

Käyttötarkoitus – Användingsändamål 
      

Määrä – Belopp 
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Haettava rahamäärä – Den ansökta penningsumman 
      
Työsuunnitelma tai muu selvitys apurahan/avustuksen käytöstä kustannusarvioineen –  
Arbetsplan eller annan utredning over stipendiets/bidragets användning med kostnadskalkyl 
      
 

Selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista, anotuista tai anottavaksi aiotuista apurahoista/avustuksista –  
Utredning över redan erhållna stipendier/bidrag, ansökta stipendier/bidrag, som ni ämnar ansöka on för samma ändamål 
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Taiteellinen työ ja tuotanto, esiintymiset ym. –  
Konstnärligt arbete, konstnärliga meriter, uppträdanden 
      
 

Liiteluettelo (kaikkiin liitteisiin hakijan nimi) – Lista av bilagor (ansökarens namn på alla bilagor) 
      
 

Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi. Mikäli apuraha/avustus myönnetään, allekirjoittanut sitoutuu käyttämään 
apurahan/avustuksen hakemuksessa mainittuun kohteeseen. –  
Jag försäkrar, att ovannämnda uppgifter är korrekta. Beviljas stipendiet/bidraget, förbinder den undertecknade sig att 
använda stipendiet/bidraget till det i ansökan nämnda ändamålet. 
 
Paikka ja aika – Ort och datum 
      

Allekirjoitus - Underskrift Päätös - Beslut 
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