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UNO KIRJOITTAJAOHJELMAT 2018 
 
RESIDENSSI 
Itsensä kirjoittaminen uudelle tasolle 
 
UNO:n Residenssissä tuetaan kokeneiden, uransa keskivaiheessa 
olevien ammattikirjailijoiden taiteellista kehittymistä ja uuden 
näytelmän kirjoitustyötä.  
 
Tarjoamme mahdollisuuden keskittyä omaan taiteelliseen työhön 
tuotantopaineista vapaissa olosuhteissa. Residenssi ei siis ole 
fyysinen paikka työskentelylle.  
 
Residenssissä voi ideoida, kokeilla, tutkia ja viilata. Työskentely 
voi tarkoittaa esimerkiksi näytelmän kirjoitustyöhön liittyvän 
idean jatkokehittämistä, itselle uuden genren haltuun ottamista, 
tekstiin liittyvää tutkimustyötä tai aiemmin käynnistyneen työn 
loppuun saattamista.  
 
UNO:ssa kehiteltävät näytelmät pyritään saattamaan tuotantoon 
ensisijaisesti verkoston teattereihin. Teatterit sitoutetaan 
kirjoittajiin tekstin kirjoittamisprosessin kannalta mielekkäässä 
vaiheessa. Sisältöjä voi myös tarpeen mukaan kehitellä eteenpäin 
yhdessä verkoston teattereiden kanssa ohjelman aikana tulevaan 
tuotantoon liittyen tai siitä erillään.  
 
Residenssiin haetaan työsuunnitelmalla, jonka pohjalta yhdessä 
kirjoittajan kanssa räätälöidään tarkempi ohjelma vuoden ajalle. 
 
Lue mitä Residenssi-kirjoittajalle tarjotaan, sivu 3 
 

HAUTOMO 
Noviisitukipaketti 
 
UNO:n Hautomo tukee näytelmäkirjailijauransa alkuvaiheessa 
olevan kirjoittajan oman taiteellisen erityislaadun löytymistä 
ja ammatillista kehitystä. Tarjoamme apua keskeneräisen 
näytelmän kehittelyyn ja ammattinäytelmäkirjailijan uran 
aloittamiseen.  
 
Hautomossa kirjoittaja saa tukea kirjoitustyöhön UNOn 
dramaturgilta ja pääsee kehittymään eteenpäin yhdessä 
kokeneiden ammattinäytelmäkirjailijoiden ja dramaturgien 
kanssa.  
 
UNO tukee valmiin näytelmän tuotantoon pääsyä. Hautomo 
tarjoaa kirjoittajalle myös ammatillista mentorointia. Kirjailija 
saa välineitä omaan työhön, verkostoja muihin tekijöihin sekä 
kontakteja näytelmiä tuottaviin tahoihin.  
 
Hautomoon haetaan keskeneräisellä näytelmätekstillä tai sen 
aihiolla, jonka kirjoittaja aikoo saattaa valmiiksi vuoden 2018 
aikana.  
 
Lue mitä Hautomo-kirjoittajalle tarjotaan, sivu 4 
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Mitä Residenssi-kirjoittajalle tarjotaan 2018? 
 1. Rahoitusta työskentelyyn // huom! ehdollinen 2018 
rahoituspäätökseen saakka* 
• Rahoitus työskentelyyn 4 kuukaudeksi (Koneen apuraha, 2360e/kk, 
sis. mela-maksun)  
• Rahoitusta voi hyödyntää joko täysipäiväisesti 4kk ajalle tai osa-
aikaisesti pitemmälle ajalle 
 
2. Dramaturginen apu // huom! ehdollinen 2018 
rahoituspäätökseen saakka* 
• Kirjoittajan itse valitsema dramaturgi käytössä (1kk työpanos / 
Koneen apuraha)  
• UNO:n dramaturgin tuki erikseen sovittavalla tavalla 
 
3. Kirjoittajatapaamiset 
• Residenssi- ja hautomokirjoittajien yhteiset tapaamiset, n. 7-8 kertaa 
ohjelman aikana 
• Tapaamisissa keskitytään yhden kirjoittajan tekstiin kerrallaan 
• Tapaamisissa tutustutaan kollegoihin ja on mahdollisuus oppia 
toisilta  
• Tapaamisten sisältöjä ja muotoa räätälöidään osallistujien toiveiden 
ja tarpeiden mukaan 
 
4. Räätälöity tuki 
• Lisäksi voidaan rakentaa muita tukitoimia ohjelman ajalle kirjoittajan 
ja tekstin tarpeiden mukaan UNO:n resurssien puitteissa 
• Esim. erityisasiantuntijan apu, tekstiversioiden lukeminen ääneen, 
tekstin kehittelytyöpaja (esim. näyttämötyöskentely keskeneräisen 
tekstin kanssa), lukudraaman valmistaminen jne. 
 

5. Verkottuminen tekijöiden kanssa, kontaktit kentälle 
• Kirjoittajien verkottuminen toisten kirjoittajien, dramaturgien, 
ohjaajien ja muiden teatterintekijöiden kanssa 
• Kirjoittajien verkottuminen teattereiden / johtajien kanssa 
(ohjelmassa työstettävän tekstin tuotanto + tulevaisuuden 
yhteistyömahdollisuudet)  
 
6. Näytelmän eteneminen tuotantoon  
• UNO:n näytelmille etsitään aktiivisesti tuottajatahoja 
yhteistyöverkostosta 
• Tuetaan kirjoittajan ja tuottajatahon yhteistyön käynnistymistä  
 
7. Kirjoittajan ja näytelmätekstin esitteleminen 
• Kirjoittajan tekstiä ja taiteellista ajattelua tehdään tunnetuksi 
Suomessa ja kansainvälisesti (UNOn omat kanavat / toimenpiteet) 
 
8. Tekstin julkaisu (optio) 
• Valmistuva näytelmäteksti julkaistaan sähköisesti 
• Optio painettuun versioon (esim. antologiana muiden tekstien 
kanssa) 
 
9. Tekstin käännös (optio) 
• Valmistuva näytelmäteksti voidaan käännättää tarpeen mukaan 
 
 

Tukimuotojen toteutus ja laajuus vaihtelee kirjoittajan työn vaiheen ja 
tarpeen sekä UNOn käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tukimuodot 
1, 2, 3, 4 ja 5 kohdentuvat vain kirjoittajan Residenssi-kauden (2018) ajalle, 
6, 7, 8 ja 9 voivat toteutua myös kauden jälkeen riippuen tekstin 
valmistumisajankohdasta.  
 
Kirjoittajaohjelmien toimintaa kehitetään eteenpäin pilottivuoden 2017 
kokemusten perusteella, muutokset vuoden 2018 suunnitelmiin 
mahdollisia ennen ohjelman alkua. 

 

 

* Lisätiedot työskentelyn rahoituksesta: Koneen säätiö on sitoutunut UNOn 
rahoittamiseen myös vuonna 2018, mutta virallinen rahoituspäätös saadaan 
vasta joulukuussa 2017. Tähän saakka tehtävät päätökset kirjoittajien ja 
dramaturgien Koneen säätiön apurahoihin perustuvasta työskentelyn 
rahoituksesta ovat ehdollisia ja myönteisestä rahoituspäätöksestä riippuvaisia. 
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Mitä Hautomo-kirjoittajalle tarjotaan 2018? 
 1. Dramaturginen apu // ehdollinen 2018 rahoituspäätökseen saakka* 
• UNO:n dramaturgi kirjoittajan työn tukena, käytännöstä ja laajuudesta 
sovitaan erikseen 
 
2. Kirjoittajatapaamiset 
• Residenssi- ja hautomokirjoittajien yhteiset tapaamiset, 7-8 kertaa 
ohjelman aikana 
• Tapaamisissa keskitytään yhden kirjoittajan tekstiin kerrallaan 
• Tapaamisissa tutustutaan kollegoihin ja on mahdollisuus oppia toisilta  
• Tapaamisten sisältöjä ja muotoa räätälöidään osallistujien toiveiden ja 
tarpeiden mukaan 
 
3. Ammatillinen mentorointi 
• Yhteistyö kokeneempien kirjoittajakollegojen kanssa, kontakteja 
muihin teatterintekijöihin 
• Apua apurahojen hakemiseen sekä muuta omaan uraan ja 
teatterialaan liittyvää neuvontaa  
 
4. Verkottuminen tekijöiden kanssa, kontaktit kentälle 
• Kirjoittajien verkottuminen toisten kirjoittajien, dramaturgien, 
ohjaajien ja muiden teatterintekijöiden kanssa 
• Kirjoittajien verkottuminen teattereiden / johtajien kanssa (ohjelmassa 
työstettävän tekstin tuotanto + tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet)  
 
5. Muu tuki // yhteistyössä verkoston teattereiden kanssa 
• Verkoston teattereiden kanssa yhteistyössä toteutettavan 
kummiteatteritoiminnan avulla voidaan järjestää muuta tukea ohjelman 
ajalle kirjoittajan ja tekstin tarpeiden mukaan  
• Esim. tekstiversioiden lukeminen ääneen, tekstin kehittelytyöpaja 
(esim. näyttämötyöskentely keskeneräisen tekstin kanssa), lukudraaman 
valmistaminen jne. 
 

6. Näytelmän tuotantoon pääsyn edistäminen  
• Hautomon näytelmille etsitään aktiivisesti tuottajatahoja 
yhteistyöverkostosta  
• Tuetaan kirjoittajan ja tuottajatahon yhteistyötä 
 
7. Kirjoittajan ja näytelmätekstin esitteleminen 
• Kirjoittajan tekstiä ja taiteellista ajattelua tehdään tunnetuksi 
Suomessa ja kansainvälisesti (UNOn omat kanavat / toimenpiteet) 
 
8. Tekstin julkaisu (optio) 
• Valmistuva näytelmäteksti julkaistaan sähköisesti 
• optio painettuun versioon (esim. antologiana muiden tekstien 
kanssa) 
 
9. Tekstin käännös (optio) 
• Valmistuva näytelmäteksti voidaan käännättää tarpeen mukaan 
 
 

Em. tukimuotojen toteutus ja laajuus vaihtelee kirjoittajan työn vaiheen ja 
tarpeen sekä UNOn käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tukimuodot 
1, 2, 3, 4 ja 5 kohdentuvat vain kirjoittajan Hautomo-kauden (2018) ajalle, 
6, 7, 8 ja 9 voivat toteutua myös kauden jälkeen riippuen tekstin 
valmistumisajankohdasta.  
 
Kirjoittajaohjelmien toimintaa kehitetään eteenpäin pilottivuoden 2017 
kokemusten perusteella, muutokset vuoden 2018 suunnitelmiin 
mahdollisia ennen ohjelman alkua.  
 
 

 

* Lisätiedot rahoituksesta: Koneen säätiö on sitoutunut UNOn 
rahoittamiseen myös vuonna 2018, mutta virallinen rahoituspäätös 
saadaan vasta joulukuussa 2017. Tähän saakka tehtävät päätökset 
kirjoittajien ja dramaturgien Koneen säätiön apurahoihin perustuvasta 
työskentelyn rahoituksesta ovat ehdollisia ja myönteisestä 
rahoituspäätöksestä riippuvaisia. 
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Vuoden 2017 hauissa valitaan ammattikirjailijoita mukaan  
UNO:n toimintaan vuoden 2018 ajaksi. 

 
 

HAKU- JA VALINTAPROSESSIN AIKATAULU 
 
 

KIRJOITTAJAHAKU 2018 
 

 
HAUTOMO 

 
Hakuaika 

Ti 1.8.2017 – pe 18.8.2017 klo 17 
 

Esikarsinnan tulokset 
syyskuussa 2017 

 
Valinnat  

lokakuussa 2017 
 

Hautomon valintojen aikataulua  
tarkennetaan kesäkuussa 2017 

 

 
RESIDENSSI 

 
Hakuaika 

ma 3.4.2017 – pe 21.4.2017 klo 17 
 

Esikarsinnan tulokset 
toukokuussa viim. vko 20 

 
Valinnat 

kesäkuussa viim. vko 23 
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Mitä haemme? 
 
Uuden näytelmän ohjelmaan haetaan kirjoittajia, joilla on jo aiempaa 
kokemusta kirjoittamisesta. Etsimme omaäänisiä ja kunnianhimoisia 
tekijöitä, joilla on halua kehittyä taiteilijana ja paloa päästä 
ammatillisesti eteenpäin. UNO tähtää näytelmäkirjallisuuden 
kehittämiseen; haemme kirjailijoita, jotka haluavat kehittyä 
nimenomaan näytelmän kirjoittamisessa.  
 
Ohjelmat on tarkoitettu ammatikseen näytelmiä kirjoittaville tai 
ammattinäytelmäkirjailijan uraa tavoitteleville henkilöille. 
Kirjoittajaohjelmia ei ole ensisijaisesti tarkoitettu ohjelman aikana 
(2018) vielä päätoimisesti kirjoittamista opiskeleville. 
 
Valittavilta ei edellytetä mitään tiettyä pohjakoulutusta. Aiemmat 
ammatilliset näytöt, taiteellinen potentiaali ja kiinnostava idea 
ratkaisevat.  
 
Ohjelmaan voi hakea millä tahansa idealla, mitä tahansa genreä tai 
tuotannollista kokoluokkaa edustavalla näytelmällä. Tekstin / idean, 
jolla ohjelmaan haetaan, on kuitenkin oltava vapaa tuotettavaksi (ks. 
kriteerin tulkinta sivu 8) kirjoittajaohjelman käynnistymiseen saakka. 
 
Ohjelma on suomenkielinen (kirjoittajan on siis pystyttävä lukemaan 
suomenkielisiä tekstejä ja ymmärtämään puhuttua suomea), mutta 
oman näytelmänsä (ja myös hakemuksen ohjelmaan) voi kirjoittaa 
myös esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.  
 
Ohjelman ajalle osin tai kokonaan sijoittuva henkilökohtainen taiteilija-
apuraha ei ole este osallistumiselle.  
 

 

Valinnoissa painotetaan…  
 
• omaperäistä ja kiinnostavaa taiteellista ideaa, 
jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota  
seuraaviin asioihin:  
1) ilmiö,  
2) aihe,  
3) atmosfääri ja  
4) kirjoittajan oma suhde (näkökulma). 
 
• vahvaa taiteellista näkemystä ja potentiaalia, 
rohkeaa itsenäistä ajattelua 
 
• motivaatiota osallistua aktiivisesti UNO:n 
toimintaan  

 

 

Etsimme tekijöitä, joilla on…  
 
• valmius kehittyä palautteen  
vastaanottamisessa ja antamisessa  
 
• valmius ja halu dialogiin muiden UNO:n 
kirjoittajien töiden äärellä  
 
• kiinnostusta toimia yhteistyössä muiden 
taiteilijoiden ja teattereiden kanssa 
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Ketkä voivat hakea? 
 

RESIDENSSI 
 
Uransa keskivaiheessa olevat ammattinäytelmäkirjailijat 
 
• joiden vähintään kolmesta (3) omasta näytelmästä on 
tehty ammattiteatterituotanto   
TAI  
• joilla on muuta vastaavaa vakuuttavaa ammatillista ja 
taiteellista näyttöä 
 
• joilla on mahdollisuus sitoutua 4kk työskentelyyn oman 
työsuunnitelman mukaisesti (työskentely kokoaikaisesti 
4kk tai osa-aikaisesti pitemmälle ajalle) 
 
• joilla on mahdollisuus sitoutua ohjelman kirjoittajien 
yhteisiin tapaamisiin (n. 7-8 kertaa) vuoden 2018 aikana.  
 
 

HAUTOMO 
 
Ammattinäytelmäkirjailijauransa alkuvaiheessa olevat 
kirjoittajat 
TAI  
ammattikirjailijat, jotka ovat kiinnostuneita näytelmän 
kirjoittamisesta 
 
• joilla on jo jonkin verran kokemusta oman tekstin 
näyttämöllistämisestä eli vähintään yksi (1) omaan 
näytelmään perustuva ammattimaisesti toteutettu 
esitystuotanto; näistä kuitenkin enintään yksi (1) saa olla 
ammattiteatterituotanto 
TAI  
• joilla on muuta vastaavaa vahvaa ammatillista kirjallista 
näyttöä (esim. proosa, runoteos, kuunnelma, 
elokuvakäsikirjoitus) 
 
• joilla on mahdollisuus sitoutua ohjelman kirjoittajien 
yhteisiin tapaamisiin (7-8 kertaa) vuoden 2018 aikana. 
 
• joilla on mahdollisuus oman näytelmätekstin loppuun 
saattamiseen 2018 aikana  
 
 

Kursivoitujen kriteerien / käsitteiden tulkintaohjeet sivulla 8 
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Kriteerien / käsitteiden tulkintaohje 
 
Oma näytelmä  
 

x itsenäisesti / yksin kirjoitettu (ei työryhmän osana / 
työparin kanssa), 

 

x omalakinen näytelmäkirjallinen teos (toistettavissa, 
esityksestä erillinen, itsenäinen kirjallinen teos) 

 

x kestoltaan ns. koko illan näytelmä eli kesto yli 1h  (kestosta 
voivat poiketa lastennäytelmät ja monologit) 

 
Ei täytä kriteeriä: pienoisnäytelmä (kesto alle 30 min), 
dramatisointi, esityskäsikirjoitus 
 
 
 

Ammattiteatterituotanto  
 
Näytelmän on tuottanut esitykseksi ammattiteatteri (esim. 
kaupunginteatteri, ryhmämuotoinen teatteri tai vastaava – 
Kansallisteatteri, vos-teatteri tai Taiken harkinnanvaraista 
valtionavustusta saava teatteri) tai teatterin ammattilaisten 
muodostama työryhmä. 
 
 
Muuta vastaavaa vakuuttavaa näyttöä 
 
Vastaava määrä muita, jonkin ammattilaistahon tuottamia / 
kustantamia / julkaisemia, itsenäisiä taiteellisia kirjallisia töitä 
(esim. proosa, runoteos, kuunnelma, elokuvakäsikirjoitus jne.) 
 
 
Vapaa tuotettavaksi 
 
x Näytelmän tilaamisesta / tuottamisesta ei saa olla 

olemassa sopimusta (suullista tai kirjallista) jonkin 
tuottavan tahon kanssa. Alustavasti käydyt keskustelut 
eivät ole este. 

 
x Näytelmän toteutukseen ei saa olla sovittuna muita 

tuotantoa rajoittavia tekijöitä (esim. toteuttavan 
työryhmän jäseniä)  

 
x Teoksen on oltava vapaa tuotettavaksi ajallisesti vähintään 

kirjoittajaohjelman alkamiseen asti (vuoden 2018 alkuun). 

Ammattimaisesti toteutettu esitystuotanto 
 
Jokin virallinen taho (teatteri, oppilaitos tms.) on toiminut 
teoksen tuottajana eli teos on valittu ohjelmistoon ja 
näyttämöllistäminen on tarpeeksi ammattimaisesti toteutettu. 
 
Kelpoisia ovat siis näytelmät, jotka on tuotettu 

- ammattiteatterissa (ks. ammattiteatterituotanto) 
- ammattijohtoisessa harrastajateatterissa 
- ammatillisessa oppilaitoksessa (TeaK, taidepainotteinen 

amk tai vastaava oppilaitos) 
- harrastajateatterissa ammattiohjaajan ohjaamana 
- kesäteatterissa ammattiohjaajan ohjaamana 

 
Ei täytä kriteeriä: näytelmän julkinen luenta, lukudraama, demo, 
vain harrastajista koostunut työryhmä valmistanut teoksen 
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Miten valinnat tehdään? 
 

1. VAIHE: ESIKARSINTA 
 
Kaikista hakemuksista valitaan enintään 10-15 hakemusta 
jatkamaan 2. vaiheeseen. 
 
Esikarsintaraati: 
 
Esikarsinnan suorittavassa raadissa on UNO:n 
suunnittelutyöryhmän jäseniä sekä ulkopuolinen alan 
asiantuntija*. 
 
 
Kommenttikierros verkoston teattereissa 
 
Tiedot esikarsinnan läpäisseistä toimitetaan UNO:n 
verkostoon kommentointia varten.  
 
• Residenssi-ideat vain ydinteattereille  
 

• Hautomo-ideat ydin- ja jäsenteattereille   
 
Teosideat / -kuvaukset toimitetaan luottamuksellisesti 
verkoston teattereille kommentoitavaksi valintaprosessin 
osana ohjelmaan valittavien kirjoittajien sekä ohjelmaan 
hakeneiden tulevien teosten tuotantomahdollisuuksien 
parantamiseksi. Ideat toimitetaan kommentoitavaksi 
nimettöminä, lisäksi teatterit saavat erikseen tietoonsa 
kirjoittajien esittelytekstit. 
 
 

2. VAIHE: VALINNAT 
 
Vuoden 2018 Residenssiin valitaan kolme (3) ja Hautomoon 
kaksi (2) kirjoittajaa. 
 
Varsinaisten valintojen raati: 
  
Residenssi: ulkopuoliset asiantuntijat* (2 hlö). 
UNOn dramaturgi ja johtaja osallistuvat valintakokoukseen.  
 
Hautomo: ulkopuolinen asiantuntija* ja UNOn dramaturgi. 
UNOn johtaja osallistuu valintakokoukseen.  
 
 
 
PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN JA PALAUTE 
 
Esikarsinnan tuloksista, varsinaisista valinnoista sekä 
kummankin karsintavaiheen yleisistä valintaperusteista 
tiedotetaan kaikille hakijoille aina sähköpostitse 
mahdollisimman nopeasti valintakokouksen jälkeen. 
 
Esikarsinnan päätöksiä ei perustella kirjoittajakohtaisesti. 
Viimeisessä valintavaiheessa karsiutuneille annetaan lyhyt 
henkilökohtainen palaute. 
 
 
 
 * Raatien asiantuntijoiden nimet julkistetaan aina hakuajan päätyttyä. 
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LAADITTAVAT HAKUMATERIAALIT (liitteet) 
 
1. Tiedot hakijasta ja lyhyt kirjoittajaesittely 
 
2. Ansioluettelo 
 
3. Työnäyte  
valmis, aiemmin kirjoitettu näytelmäteksti 
 
4. Motivaatiokirje  
enintään n. 2500 merkkiä (n. 1 sivu)  
 
5. Työsuunnitelma ohjelman ajalle  
enintään n. 5000 merkkiä (n. 2 sivua) 
 
6. Tiivistelmä tai vastaava lyhyt kuvaus teoksen 
sisällöstä / ideasta 
enintään 1000 merkkiä (n. ½ sivua) 
 
 
Tarkemmat ohjeet materiaalien laatimiseen  
sivuilla 11-12. 
 

Hakumateriaalit toimitetaan: 
 
Hakuajan puitteissa ma 3.4. – pe 21.4.2017 klo 17 
 
Sähköpostitse osoitteeseen uno@teatterikaksipistenolla.fi  
 

x Otsikoi sähköposti: ”UNO / Residenssi: oma nimi” 
x Mahdolliset hakemustasi koskevat lisätiedot / kysymykset 

voit laittaa viestiin. 
 
Toimita hakumateriaalit sähköpostin liitteinä: 
 

x pdf-tiedostoina  
x liitteitä tulee olla yhteensä 6 kpl (älä yhdistä sisältöjä) 
x varmista, että nimesi on näkyvissä jokaisessa tiedostossa 

(joko tiedoston nimessä tai tiedoston sisällössä). 
 
Hakemuksen vastaanottaminen / vahvistaminen: 
 

x Hakemukset vahvistetaan saapuneiksi pääsääntöisesti 1-2 
arkipäivän kuluessa.  

x Jos et ole saanut vahvistusta hakemukseesi 3 päivän 
kuluttua lähettämisestä, ota yhteyttä 
saara@teatterikaksipistenolla.fi tai 050 302 0706. 

 

Miten Residenssiin haetaan? 
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Ohjeet Residenssi-hakemuksen laatimiseen (1/2) 
 
1. Hakijan tiedot ja lyhyt kirjoittajaesittely 
 
• Nimi, syntymävuosi, postiosoite, sähköposti ja 
puhelinnumero 
 
• Kirjoittajaesittely  
pituus enintään 1000 merkkiä (n. ½ sivua) 
 
Tiivis, vapaamuotoinen kuvaus itsestä kirjoittajana: omasta 
aiemmasta kokemuksesta, tärkeimmistä taiteellisista töistä ja 
ajattelusta (mikä kiinnostaa yleisesti / juuri nyt jne.)  
  
→ Esittely toimitetaan tietoon verkoston teattereille, jos 
läpäisee esikarsinnan. 
 

 
2. Ansioluettelo  
  
• Ensisijaisesti taiteen alaan liittyvä koulutus ja kokemus, 
muita tietoja voi kertoa halutessaan 
 
• CV:n tulee sisältää lisätiedot omiin näytelmiin liittyen: 

- mikäli näytelmä on kirjoitettu yhdessä työparin / 
työryhmän kanssa, kuvaus omasta roolista teoksen 
valmistamisessa 

- omien näytelmien tuotantotiedot: tuottanut teatteri, 
ohjaaja, ensi-illan vuosi  

- lisätiedot teatterista / ohjaajasta / työryhmästä, jos 
tuottava taho ei ole ollut ammattiteatteri 

 
 

3. Työnäyte 
 
• Yksi (1) aiemmin kirjoitettu oma näytelmä (jo jossain 
tuotettu tai vielä esittämätön) 
 
 

4. Motivaatiokirje  
 
Pituus enintään 2500 merkkiä (n. 1 sivu)  
 
• Miksi haluaa mukaan? 

• Mitkä ovat omat tavoitteet taiteellisen ja ammatillisen 
kehittymisen näkökulmasta? Minkälaisen oman taiteellisen 
kehittymisen prosessin haluaa ohjelman avulla käynnistää tai 
jatkaa, jos tulee valituksi? 
 
• Unelma valmiin näytelmän jatkoelämästä: esitystuotanto, 
lukudraama, julkaisu 
 
• Onko kiinnostunut käynnistämään heti ohjelman alussa tai 
sen aikana yhteistyön jonkun teatterin kanssa näytelmätekstin 
kehittelyä tai mahdollista tulevaa tuotantoa ajatellen? 
Huom! Kiinnostus ei ole ehto valinnalle. 
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Ohjeet Residenssi-hakemuksen laatimiseen (2/2) 
 
5. Työsuunnitelma ohjelman ajalle  
 
Pituus enintään 5000 merkkiä (n. 2 sivua) 
 
• Tiedot teoksesta tai teosideasta / ideoista, jota haluaa 
työstää ohjelmassa  
 
• Mihin työvaiheeseen omaa kirjoitustyötä ohjelma sijoittuu 
(esim. idean kehittelyyn, ensimmäisen version kirjoittamiseen, 
työn loppuun saattamiseen) ja alustava arvio työn 
valmistumisajankohdasta 
 
• Toiveet tarvittavasta avusta (esimerkiksi tietyn genren 
suhteen valmennusta, jonkun erityisasiantuntijan apu tms.) 
ja/tai UNO:n muusta tuesta (tekstin ääneen lukeminen, tekstin 
testailu näyttämöllä, muunlainen taiteellinen työpaja tms.) 
 
• Selvitys teoksen kirjoitustyön rahoitustilanteesta 
 
• Alustava ehdotus henkilöstä (tai vaihtoehdoista), jonka 
haluaa toimivan omana dramaturgina (nimi ja yhteystiedot) 
sekä lyhyet perustelut, miksi juuri tämä henkilö. Dramaturgilta 
edellytetään 1kk työpanosta kirjoittajan työn tukemiseen  ja 
toimintaan osallistumiseen (UNO korvaa dramaturgin työn). 
 
Jos sopivaa dramaturgia ei ole hakijalla heti tiedossa, asiaa on 
mahdollista miettiä myös yhdessä UNOn kanssa valinnan 
jälkeen. Mikäli hakija ehdottaa dramaturgia, on hänen 
kuitenkin tiedusteltava dramaturgin alustava suostumus.  
 

6. Tiivistelmä tai vastaava lyhyt kuvaus teoksen 
sisällöstä / ideasta  
 
Pituus enintään 1000 merkkiä (n. ½ sivua) 
 
• Lyhyt ja ytimekäs kuvaus teoksesta / ideasta, jota haluaa 
työstää ohjelmassa, muoto vapaa 
 
• Voi olla myös suoraan samaa sisältöä kuin liitteessä 5, mutta 
kirjoittajan tulee itse muotoilla teksti enimmäismittaan 
 
→ Kirjoittajan itse muotoilema lyhyt teosesittely toimitetaan 
verkoston teattereille kommentoitavaksi, mikäli hakemus 
läpäisee esikarsinnan 
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Miten Hautomoon haetaan? 
 

LAADITTAVAT HAKUMATERIAALIT (liitteet) 
 
1. Tiedot hakijasta ja lyhyt kirjoittajaesittely 
 
2. Ansioluettelo 
 
3. Työnäyte  
valmis aiemmin kirjoitettu näytelmäteksti  
TAI vastaava muu kirjallinen näyte 
 
4. Motivaatiokirje  
enintään 2500 merkkiä (n. 1 sivu)  
 
5. Ohjelmassa työstettävän teoksen kuvaus  
enintään 5000 merkkiä (n. 2 sivua) 
 
6. Tiivistelmä tai vastaava lyhyt kuvaus teoksen sisällöstä 
/ ideasta  
enintään 1000 merkkiä (n. ½ sivua) 
 
7. Tekstinäyte tulevasta teoksesta 
versio // synopsis + 2 kohtausta // 20 sivua materiaalia 
 
 
Tarkemmat ohjeet materiaalien laatimiseen  
sivuilla 14-15 
 

Hakumateriaalit toimitetaan: 
 
Hakuajan puitteissa ti 1.8. – pe 18.8.2017 klo 17 
 
Sähköpostitse osoitteeseen uno@teatterikaksipistenolla.fi  
 

x Otsikoi sähköposti: ”UNO / Hautomo: oma nimi” 
x Mahdolliset hakemustasi koskevat lisätiedot / kysymykset 

voit laittaa viestiin. 
 
Toimita hakumateriaalit sähköpostin liitteinä: 
 

x pdf-tiedostoina  
x liitteitä tulee olla yhteensä 7 kpl (älä yhdistä sisältöjä) 
x varmista, että nimesi on näkyvissä jokaisessa tiedostossa 

(joko tiedoston nimessä tai tiedoston sisällössä). 
 
Hakemuksen vastaanottaminen / vahvistaminen: 
 

x Hakemukset vahvistetaan saapuneiksi pääsääntöisesti 1-2 
arkipäivän kuluessa.  

x Jos et ole saanut vahvistusta hakemukseesi 3 päivän 
kuluttua lähettämisestä, ota yhteyttä 
saara@teatterikaksipistenolla.fi tai 050 302 0706. 
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1. Hakijan tiedot ja lyhyt kirjoittajaesittely 
 
• Nimi, syntymävuosi, postiosoite, sähköposti ja 
puhelinnumero 
 
• Kirjoittajaesittely  
pituus enintään 1000 merkkiä (n. ½ sivua) 
 
Tiivis, vapaamuotoinen kuvaus itsestä kirjoittajana: omasta 
aiemmasta kokemuksesta, tärkeimmistä taiteellisista töistä ja 
ajattelusta (mikä kiinnostaa yleisesti / juuri nyt jne.)  
  
→ Esittely toimitetaan tietoon verkoston teattereille, jos 
läpäisee esikarsinnan. 
 

 
2. Ansioluettelo  
  
• Ensisijaisesti taiteen alaan liittyvä koulutus ja kokemus, 
muita tietoja voi kertoa halutessaan 
 
• CV:n tulee sisältää lisätiedot omiin näytelmiin liittyen: 

- mikäli näytelmä on kirjoitettu yhdessä työparin / 
työryhmän kanssa, kuvaus omasta roolista teoksen 
valmistamisessa 

- omien näytelmien tuotantotiedot: tuottanut teatteri, 
ohjaaja, ensi-illan vuosi  

- lisätiedot teatterista / ohjaajasta / työryhmästä, jos 
tuottava taho ei ole ollut ammattiteatteri 

 
 

Ohjeet Hautomo-hakemuksen laatimiseen (1/2) 
 

3. Työnäyte 
 
• Yksi aiemmin kirjoitettu näytelmä, joka on tuotettu jossain 
teatterissa (tieto tekstissä / cv:ssä missä tuotettu ja milloin)   
 

TAI 
 

• Muu itsenäisesti työstetty kirjallinen teos, joka on julkaistu / 
kustannettu / tuotettu jossain (tarkemmat tiedot työnäytteen 
yhteydessä / cv:ssä)  
 
 

4. Motivaatiokirje  
 
Pituus enintään 2500 merkkiä (n. 1 sivu)  
 
• Miksi haluaa mukaan? 
 
• Mitkä ovat omat tavoitteet taiteellisen ja ammatillisen 
kehittymisen näkökulmasta? Minkälaisen oman taiteellisen 
kehittymisen prosessin haluaa ohjelman avulla käynnistää tai 
jatkaa, jos tulee valituksi? 
 
• Oma unelma valmiin näytelmän jatkoelämästä: 
esitystuotanto, lukudraama, julkaisu 
 
• Onko kiinnostunut käynnistämään heti ohjelman alussa tai 
sen aikana yhteistyön jonkun teatterin kanssa näytelmätekstin 
kehittelyä tai mahdollista tulevaa tuotantoa ajatellen? 
Huom! Kiinnostus ei ole ehto valinnalle. 
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Ohjeet Hautomo-hakemuksen laatimiseen (2/2) 
 
5. Ohjelmassa työstettävän teoksen kuvaus 
 
Pituus enintään 5000 merkkiä (n. ½ sivua) 
 
• Kuvaus teoksesta, jonka haluaa kirjoittaa valmiiksi 
ohjelmassa   
 
• Selvitys tekstin / työn vaiheesta ja alustava arvio työn 
valmistumisajankohdasta 
 
 
6. Tiivistelmä teoksen sisällöstä / ideasta  
 
Pituus enintään 1000 merkkiä (n. ½ sivua) 
 
• Lyhyt ja ytimekäs kuvaus teoksesta / ideasta, jota haluaa 
työstää ohjelmassa 
 
• Voi olla myös suoraan samaa sisältöä kuin liitteessä 5, mutta 
kirjoittajan tulee itse muotoilla teksti enimmäismittaan 
 
→ Kirjoittajan itse muotoilema teosesittely toimitetaan 
verkoston teattereille kommentoitavaksi, mikäli hakemus 
läpäisee esikarsinnan 
 

7. Tekstinäyte tulevasta teoksesta 
 
• Ote teoksesta, jota haluaa työstää ohjelmassa 
 
Tekstinäytteen toimittamiseen on kolme (3) erilaista 
vaihtoehtoa, joista hakija voi valita itselleen mieluisimman 
muodon: 
 
VAIHTOEHTO 1 // versio koko teoksesta  
 
VAIHTOEHTO 2 // synopsis ja 2 kohtausta  
 
VAIHTOEHTO 3 // n. 20 sivua materiaalia  
(joko yhtenäinen osio tai otteita tekstistä) 
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Hakeminen 
 
• Hakemuksia kirjoittajaohjelmiin otetaan vastaan vain 
hakuaikoina:  
 

RESIDENSSI-hakemukset ma 3.4. – pe 21.4.2017 klo 17 
HAUTOMO-hakemukset ti 1.8.. – pe 18.8.2017 klo 17 
 
• Toimita hakemuksesi sähköpostitse (yksi posti + kaikki 
liitteet) osoitteeseen uno@teatterikaksipistenolla.fi 
 
• Hakemus kuitataan vastaanotetuiksi 1-2 arkipäivän kuluessa. 
Jos et saa vahvistusta lähettämällesi hakemukselle 3 päivän 
kuluessa, ota yhteyttä saara@teatterikaksipistenolla.fi tai  
050 302 0706. 
 
• Jos on epäselvää täyttääkö hakukelpoisuuden, kannattaa 
hakea joka tapauksessa, jos osallistuminen kiinnostaa. 
Hakukelpoisuus voidaan kuitenkin lopullisesti määritellään 
vasta hakemuksen tietojen perusteella.  
 

Tiedustelut 
 

Henkilökohtainen apuraha ohjelman ajalla 
 

• Ohjelman ajalle (vuodelle 2018) kokonaan tai osittain 
sijoittuva henkilökohtainen työskentelyapuraha ei ole este 
ohjelmaan hakemiselle / osallistumiselle. Rahoitustilanne 
tulee kuitenkin selvittää hakemuksessa. Käytännöistä sovitaan 
erikseen tapauskohtaisesti valinnan jälkeen. 
 
 

Työskentelyn rahoitukseen liittyvä ehdollisuus 
 
• Residenssi-ohjelman kirjoittajien sekä ohjelmaan 
osallistuvien dramaturgien työskentelyn rahoitus on 
riippuvainen UNOn Koneen säätiön rahoituspäätöksestä, joka 
tulee joulukuussa 2017.  
 
• Koneen säätiö on sitoutunut UNOn rahoittamiseen myös 
vuosien 2018-2019 ajan, mutta lopullinen varmuus tästä 
saadaan vasta rahoituspäätöksen myötä, ja siksi rahoitus 
työskentelyyn on vielä hakuvaiheessa ehdollista. 
 

Saara Rautavuoma 
UNOn johtaja, Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja 

 

saara@teatterikaksipistenolla.fi | p. 050 302 0706 (arkisin 10-16) 
 

Lisätietoja 
 


