
HAKUOHJEET 
1. Täytä hakulomake 
 
2. Liitä mukaan anonyymi työsuunnitelma (pakollinen liite kaikissa hakemuksissa) 
Käsittele työsuunnitelmasi anonyymiksi siten, ettet mainitse suunnitelmassa omaa tai muiden 
henkilöiden nimiä, ikää tai sukupuolta. 
 
Kuvaa työsuunnitelmassa aluekeskuspalkkasuhteessa tapahtuvan työn taiteellinen sisältö. 
Suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 

- Työn tavoite 
- Taiteellisten ideoiden lähtökohdat ja perustelut 
- Työtapa 
- Työsuhteen aikana syntyvä konkreettinen teos, asia tai tuotos sekä miten se jaetaan yleisölle 
- Mikä on juuri tämän taidetyön merkitys PTK:n toimialueelle tai hakijan suhde alueeseen 
- Työn aikataulutus 

Jos haet useampaa tukimuotoa, voit tarpeen mukaan jättää jokaisesta niistä oman työsuunnitelman. 
 
max 2 x A4 (.pdf) 
Tallenna tiedosto nimellä: Sukunimi_Etunimi_tyosuunnitelma (hakemusten vastaanottaja muuttaa tiedoston nimen 
anonyymiksi) 

 
3. Liitä mukaan anonyymi realistinen ja tasapainoinen rahoitussuunnitelma, josta selviää myös 
muu kuin PTK:n rahoitus; saatu, haettu tai haetaan. (pakollinen liite: ALKUPERÄINEN ja 
OSATUOTANTOTUKI) 
 
max. 1 A4 (.pdf) 
Tallenna tiedosto nimellä: Sukunimi_Etunimi_rahoitussuunnitelma (hakemusten vastaanottaja muuttaa tiedoston nimen 
anonyymiksi) 

 
4. Liitä mukaan ansioluettelo(t), jossa esittelet tiiviisti ja selkeästi itsesi/työryhmäjäsenesi 
(pakollinen liite: TUTKA, ALKUPERÄINEN ja OSATUOTANTOTUKI) 
 
max. 1 A4 (.pdf) yksilöhakija 
max. 2 A4 (.pdf) työryhmä 
Tallenna tiedosto nimellä: Sukunimi_Etunimi_ansioluettelo (Huom. tämä ei ole anonyymi) 

 
HAKIJAN MUISTILISTA 

- Aloita hakemuksen valmistelu ajoissa. 
- Lue hakuilmoitus huolellisesti, jotta tiedät mitä ja miten haetaan. 
- Jos sinulla herää kysymyksiä, ole yhteydessä haun valmistelijaan (Maija tai Salla) 
- Kyseessä on osittain anonyymihaku. Haastateltavat kutsutaan anonyymin työsuunnitelman 

pohjalta. Laadi työsuunnitelma huolellisesti ja varmista, että siitä löytyvät kaikki pyydetyt osa-
alueet. 
 
Vinkkejä työsuunnitelman laatimiseen: 

• Älä odota, että lukija tietää entuudestaan mitään. Kerro siis kattavasti työsi sisällöstä 
sekä siitä, miten se linkittyy laajempiin ilmiöihin nykyhetkessä, menneessä tai 
tulevassa. 

• Rajaa ja mitoita työskentelysi realistisesti. 



• Panosta tekstin ymmärrettävyyteen; lauserakenteisiin, sanavalintoihin ja 
oikeinkirjoitukseen. Hyvä keino on luetuttaa teksti jollain toisella. 

• Työsuunnitelman teksti saa olla kiinnostavaa ja omannäköistä. Tekstin on tarkoitus 
herättää kiinnostus: usein asiasisältö ja ilmaisu ovat yhtä tärkeitä vaikutelman luojia.  
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