
Kulttuurilautakunnalle
Selvitys maakuntataiteilijan avustuksen käytöstä 

1. Tiedot avustuksen saajasta
Taiteilijan nimi 

Taiteilijan julkiset some-kanavat

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Kotisivu 

2. Tietoja taidetoiminnan toteutumisesta
Avustuksen käyttötarkoitus 

Tiivistelmä. Arvioi vaikuttavuutta ja tuloksia, miten maakunnan suomenkielistä väestöä osallistettiin ja miten se onnistui, kuinka hyvin ja kuinka laajalti 
taidetoiminta saavutti maakunnan suomenkielisen väestön, mitä toiminnan tuloksena syntyi ja mikä on sen vaikuttavuus maakunnallisesti, millaista 
vuorovaikutusta syntyi taiteilijan, taiteellisen työskentelyn ja asukkaiden välille, jne. Liitä selvitykseen yksityiskohtainen raportti taidetoiminnasta.

Toteuttamisajankohta    

/         20  – /   20 

Toteuttamiseen osallistuivat taiteilijan lisäksi: 

Taidetoiminta toteutui seuraavissa Pohjanmaan maakunnan kunnissa:



Postiosoite: Pohjanmaan liitto, kirjaamo 
PL 174,  65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Hietasaarenkatu 6 B 
Vaasa 

kirjaamo@obotnia.fi
  www.obotnia.fi 

3. Talousarvion toteutuminen (erittele yksityiskohtaisesti liitteessä)
Menot  Erittely Summa 
Palkat ja palkkiot  € 

Raaka-aineet, tarvikkeet, tekniikka  € 

Tiedotus, markkinointi  € 

Tila- ym. muut vuokrat  € 

Matkat ja kuljetukset  € 

Muut kustannukset  € 

Menot yhteensä  € 

Tulot Erittely Summa 
Yksityinen rahoitus yhteensä  € 

 € 

 € 

 € 

- Oma rahoitus

- Osanottomaksut yms.

- Avustukset rahastoilta ja säätiöiltä

- Sponsorit, lahjoitukset yms.  € 

Valtion rahoitus yhteensä  € 

Kunnallinen rahoitus yhteensä  € 

 € - Maakuntataiteilijan avustus

- Kuntien ja muiden
kuntayhtymien avustukset

 € 

Tulot yhteensä  € 

4. Selvityksen liitteet

5. Allekirjoitus

Vakuutan selvityksessä annetut tiedot oikeiksi ja, että taidetoiminta on toteutettu hakemuksessa annettujen tietojen mukaisesti.  

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Toimita selvitys liitteineen Pohjanmaan liittoon. Liitteitä ei palauteta, mutta taiteilija voi halutessaan noutaa ne Pohjanmaan liiton 
toimistosta erikseen sovittavan ajan kuluttua.
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