
POHJOIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y. RAHASTOT 
Rautatienkatu 22 B 13, 
90100 Oulu 
Puhelin  0400 293 136

   HUOM.! Vain sivun 4 sitoumuksen allekirjoittaneiden apurahahake mukset käsitellään. Jokaista apurahaa 
   haettava omalla lomakkeella. Hakemukset lähetettävä kahdeksana kappaleena. 

Apurahahakemus  
Hakijan nimi ja arvo: 

Henkilötunnus: 

Osoite:                                                                                     Sähköpostiosoite: 

Puhelin:                                                

 
Pankkiyhteys:

Tutkimusta ja matka-apurahaa koskevia tietoja 
Tutkimuksen nimi: 

Matka-apurahan aihe/kohde:

Tutkimuksen johtajan nimi ja arvo: 

Tutkimuslaitos tai vastaava: 

Tutkimuslaitoksen osoite: 

Puhelin:

 
Tutkimussuunnitelman yhteenveto (Tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo sekä tarvittaessa eettisen 
toimikunnan lausunto hank keesta hakemuslomakkeen väliin. Erillistä ansioluetteloa ei tarvita). 

 



Matka-apurahan käyttösuunnitelma perusteluineen 

Aikaisemmat apurahat (kolmen viime vuoden ajalta) 

   Myöntäjä                                 Vuosi      Määrä          Tarkoitus 

Mistä muualta haettu apurahaa tässä esitettyyn tarkoitukseen 

Hakijan tutkinnot (suorittamisvuosi suluissa) 

Hakijan päätoimet 
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HAETTU APURAHA 
(yhteensä kohdat 1-4) 

KÄYTTÖTARKOITUS 
1. Aputyövoiman palkkaus (nimi, koulutus, työaika, palkka) 

                                                                                                         
             Yhteensä
       
2. Muut tutkimusmenot (eritellään) 

                                                                                                         
             Yhteensä
       
3. Matka-apuraha 
a. matkaliput                  

b. matkakustannukset    

c. muut kustannukset         

                                                                                                         

         Yhteensä 

4. Henkilökohtainen apuraha (eritellään)

         Yhteensä
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OHJEITA 

Aikaisemman apurahan tilittämättä jättäminen estää seuraavien apurahojen saannin. Nostamatta jäänyt 
apuraha palautuu myöntäjälle takaisin kahden vuoden kuluttua jakopäätöksestä tiedottamisesta. 

Matka-apuraha myönnetään ensisijaisesti hakijalle, jolla on matkakohteessa esitelmä tai hänen osallistumi-
sensa liittyy täydennys- tai jatkokoulutukseen. 

Henkilökohtaisen apurahan saaminen edellyttää pää- tai osa-aikaista tutkimustoimintaa.

Matka-apurahan tilitykseen on liitettävä alkuperäiset tositteet tai niiden kopiot ja selonteko matkalla saaduista 
kokemuksista ja havain noista. Selonteossa mainittuja asioita tulee esittää apurahan saajan työyhteisössä.

Selonteko tutkimustyön edistymisestä ja varojen käytön lopputilitys tapahtuu sitä varten laaditulla kaavakkeella, 
jonka saa Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Oulun toimistosta tai yhdistyksen kotisivuilta. Tutkimustyötä koske-
vat julkaisut jätetään apurahan myöntäjälle yhtenä kappaleena.

SITOUMUS 

Sitoudun 

1. antamaan viimeistään apurahan myöntämisestä seuraavan vuoden loppuun mennessä yksityiskohtaisen
 kertomuksen tilityksineen tutkimustyön tuloksista ja apurahan käytöstä riippumatta siitä, onko koko
 apuraha käytetty, ja antamaan selvityksen tilittämättä jäävästä erästä myöntämisestä toisen vuoden loppuun
 mennessä.

2. antamaan tarvittaessa tietoja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n valitsemalle tarkastajalle tutkimuksen
 edistymisestä ja varojen käytöstä. 

Paikka ja aika: 

Allekirjoitus: 

Nimen selvennys: 

(Jos hakijoita on useita, kaikki allekirjoittavat sitoumuksen.) 
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