Ornamo-säätiön
apurahahaku 2022
Ornamo-säätiön apurahahaku on käynnistynyt!
Säätiön vuoden 2022 apurahahaussa etsitään
mielenkiintoisia, korkeatasoisia ja ajankohtaisia projekteja,
joissa hakijan suunnittelufilosofia nousee vahvasti esiin.
Vuoden 2022 apurahat jaetaan seuraavasti:
YLEISRAHASTO

Apuraha on määrältään yhteensä 6 000 € ja se jaetaan yhtenä, kahtena tai
kolmena apurahana. Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Ornamo ry:n
jäsenille.
KAARINA AHON RAHASTO

Apuraha on määrältään 2 000 €. Rahaston apuraha on osoitettu kaikille
Ornamo ry:n keramiikkataiteilijoille.
EVA JA MAIJA TAIMIN RAHASTO

Apuraha on määrältään 2 x 2 000 €. Eva Taimin apuraha on
osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja Maija Taimin apuraha
Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.
MIRJA TISSARIN RAHASTO

Apuraha on määrältään 2 000 €. Rahaston apuraha on osoitettu
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille. Lisäksi rahasto myöntää 1 000 €:n
palkinnon vuoden tekstiilitaitelijalle.

Julkistaminen
Apurahat julkistetaan syksyllä 2022. Julkistuksen aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin. Apurahan saaneille henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Lisäksi asiasta tiedotetaan Ornamo-säätiön sivuilla www.ornamosaatio.fi
sekä Ornamo ry:n tiedotuskanavissa.

Apurahahakemus
• Laaditaan A4-kokoiselle,
enintään 8 sivua pitkälle
asiakirjalle.
• Hakemuksessa tulee esitellä teos
tai hanke kirjallisesti kotimaisella
kielellä tai englanniksi sekä kuvin
ja/tai piirroksin (max 6 kuvaa).
• Mukaan tulee liittää hakijan
ansioluettelo (Curriculum Vitae).
• Hakemus tulee toimittaa yhtenä
PDF-tiedostona (max 4 Mt)
sähköpostitse osoitteeseen
saatio@ornamo.fi tai printattuna
tulosteena Ornamo ry:n
toimistolle sunnuntaihin 24.04.
2022 klo 23.59 mennessä.
Osoite: Annankatu 16 B 35–36,
00120 Helsinki.
• Sähköpostin viestikenttään tai
kirjekuoreen merkintä: Ornamosäätiö / apurahahakemus 2022.
Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi
säätiö edellyttää apurahansaajalta
kirjallista selvitystä apurahan
käytöstä yhden vuoden sisällä
päätöksestä.
Lisätietoja antaa Ornamo-säätiön
asiamies: saatio@ornamo.fi
puh. 043 2112 723

Ornamo-säätiö sr on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä ja tunnettuutta.
Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu merkittäviä muotoilualan rahastoja. Säätiön tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien
taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa sekä jakaa rahastojen tuotosta apurahoja ja tunnustuspalkintoja Ornamo
ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään vuosittain taloudellisen tilanteen mukaan.
Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi Ornamo ry:n nimeämää henkilöä. Apurahan saajan päättää
Ornamo-säätiön hallitus Ornamo ry:n stipenditoimikunnalta saatavan ehdotuksen pohjalta.

www.ornamosaatio.fi

