* TAIKE Taiteen edistämiskeskus - Korona-apurahat
Hakuaika: 1.4–15.4.2020
Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille.
Apurahaa eivät voi hakea, toiminimet, yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt.
https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset
* KONEEN SÄÄTIÖ – Kotiresidenssi
Hakuaika: 27.3-5.4.2020
Koneen Säätiöltä voi hakea kolmen kuukauden työskentelyapurahaa taiteilijaresidenssiin, joka tapahtuu taiteilijan omassa kodissa.
https://koneensaatio.fi/koneen-saation-avaa-taiteen-alojen…/
* Music Finland – Musiikkivientituki poikkeusoloissa
Hakuaika: 3.4.–8.5.2020
Tukea voivat hakea artisteja, yhtyeitä tai tekijöitä edustavat Suomeen rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt, jotka ovat
ennakkoperintärekisterissä eikä niillä ole verovelkaa.
https://musicfinland.fi/…/music-finlandin-musiikkivientituk…
* Alli Paasikiven Säätiö - 2020 kulttuuriapurahojen aikaistus
Hakuaika: 30.3-13.4.2020
Kulttuurialan toimijoille.
https://www.allipaasikivensaatio.com/
* Kulttuurin avustukset - Helsinki pika-avustus
Hakuaika: Jatkuva, alkaen 23.3.
Taide- ja kulttuuriavustuksia.
https://www.hel.fi/…/avus…/kulttuurin-avustukset/kulttuurin- avustukset
* Espoon kaupungin kulttuurilautakunta – Taideapuraha
Hakuaika: 3.2- 31.8.2020
Vuosiavustuksia ja projekti- ja kehittämisavustuksia pääsääntöisesti espoolaisille kulttuuritoimijoille / Espoossa tapahtuvaan
kulttuuritoimintaan.
Lisäksi kulttuurilautakunta myöntää vuosittain useampia yhden kuukauden ja kolmen kuukauden taideapurahoja sekä yhden
kalenterivuoden mittaisen työskentelyapurahan yhdelle espoolaiselle taiteilijalle.
https://musiikintekijat.fi/…/espoon-kaupungin-kulttuurilaut… taideapuraha/
* Espoon kaupungin kulttuurilautakunta - Projekti- ja kehittämisavustukset
Hakuaika: 3.2- 31.8.2020
Projekti- ja kehittämisavustuksia festivaaleihin, taide- ja kulttuuritapahtumiin ja tukemaan taiteilijoiden työskentelyä.
Taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen.
Projekti- ja kehittämisavustuksilla tuetaan sellaisia hankkeita, jotka uudistavat espoolaista kulttuuritoimintaa tai kehittävät
tapahtuma- ja projektitoimintaa.
https://musiikintekijat.fi/…/espoon-kaupungin-kulttuurilaut…kehittamisavustukset/
* Jane ja Aatos Erkon säätiö – Tutkimus, taide & kulttuuri
Hakuaika: Jatkuva
Säätiö tukee korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria.
http://jaes.fi/
* Business Finland - Koronavirusepidemia
Hakuaika: Jatkuva, alkaen 19.3.2020
Apurahaa luovan alan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä midcap-yrityksille lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia
talousvaikutuksia.
https://www.businessfinland.fi/…/business-finlandilta-uusi…/
* Pohjoismainen kulttuurirahasto - Opstart
Hakuaika: Jatkuva
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Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta
(Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi ja Ahvenanmaa).
Opstart-tukea myönnetään toimijoille, joilla on hyvä idea uudesta taide- tai kulttuuriprojektista ja halua kehittää idean pohjalta
konkreettinen pohjoismainen yhteistyöprojekti.
https://www.nordiskkulturfond.org/fi/opstart-info/
* Pohjoismainen kulttuurirahasto – Projektituki
Hakuaika: 4.5
Tuemme kaikkien taide- ja kulttuurialojen projekteja, ja hakijana voi olla yksilö, ryhmä, yhdistys, yritys sekä julkinen tai yksityinen
organisaatio tai laitos.
https://www.nordiskkulturfond.org/fi/projektituki-info/
* Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit - Together Alone
Hakuaika: 1. Deadline ma 20.4. klo 16 mennessä.
2. Deadline ma 4.5. klo 16 mennessä
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat uuden ohjelmahaun vastaamaan COVID-19-epidemian aiheuttamiin haasteisiin.
Instituutit hakevat taiteellisia projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden
taiteellinen työ, yhdessä yksin. Projekti antaa taiteilijoille mahdollisuuden tarkastella käynnissä olevaa globaalia kriisiä taiteen
kautta. Haku on avoin kaikille luovien alojen suomalaisille tai Suomessa asuville ammattitaiteilijoille, joiden kevään kalenterit
tyhjenivät koronaepidemian takia.
https://instituutit.fi/together-alone-avoin-ohjelmahaku/
* Yle – podcast-sarjan käsikirjoituksia
Hakuaika: Käynnissä 13.4. asti
Tuloja menettäneet näytelmäkirjoittajat ja käsikirjoittajat voivat lähettää yhden liuskan mittaisen monologi-idean henkilöhahmosta,
tilanteesta, miljööstä ja aiheesta.
https://yle.fi/uutiset/3-11275315
* TOP-Säätiö – Taideapuraha
Hakuaika: Käynnissä 30.4.2020 asti
Taiteen ammattilaisille joiden työtilannetta ja tuloja koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on äkillisesti ja vakavasti
heikentänyt.
https://www.top-saatio.fi/fi/hakeminen
* MES – Musiikin edistämissäätiö
Hakuaika: Käynnissä, päättyy 30.4.2020
Suunnitteletko konserttia? Oletko tekemässä äänitettä? Haluatko keskittyä luovaan työhön? Hae tukea Musiikin edistämissäätiöltä,
https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea
* Otavan Kirjasäätiö - Ylimääräinen apurahaku Korona
Hakuaika: 6.4- 3.5.2020
Kirja-alan toimijoille, myös kirjakauppojen ja muiden kirjojen jakeluteiden kehityshankkeisiin.
https://otavankirjasaatio.fi/…/otavan-kirjasaatio-kaynnist…/
Tulossa hakuun,
* Wihurin apurahasto - Tiede, taide ja yhteiskunnallinen toiminta
Hakuaika: 3.5. – 31.5.2020
Yksityishenkilö, useammasta henkilöstä koostuva työryhmä, yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta) tieteelliseen
tai taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alalla.
https://wihurinrahasto.fi/apurahat/hakuilmoitus/
* Kirjailijaliiton työskentelyapuraha - Kirjailijaliiton jäsenille
Hakuaika: 1.5-31.5.2020
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Kirjalliseen työskentelyyn.
https://kirjailijaliitto.apurahat.net/
* Eeva-Liisa Mannerin apuraha
Hakuaika: 1.5-31.5.2020
Alle 40-vuotiaalle runoilijalle.
https://kirjailijaliitto.apurahat.net/
* Anna-Maija Raittilan apuraha
Hakuaika: 1.5-31.5.2020
Apuraha runoilijoille ja lyriikan kääntäjille
https://kirjailijaliitto.apurahat.net/
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