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VUODEN	  2015	  APURAHOJEN	  HAKUILMOITUS	  
	  
Infektiotautien	  tutkimusyhdistys	  ry	  ilmoittaa	  haettavaksi	  seuraavat	  apurahat	  8.4.2015	  
mennessä:	  
	  
1.	   Infektiotautien	  tutkimusyhdistyksen	  tutkimusapuraha	  infektiotautien	  

tutkimukseen.	  Apuraha	  on	  suuruudeltaan	  2000	  €	  
	  
2.	   3-‐5	  kappaletta	  500-‐1000	  €	  matka-‐apurahoja	  nuorten	  tutkijoiden	  

kongressimatkoihin.	  Apurahojen	  lahjoittajina	  Abbvie	  ja	  ITY.	  
	  
Apurahoja	  haetaan	  oheisella	  kaavakkeella.	  Hakemukseen	  ei	  saa	  lisätä	  liitteitä	  eikä	  
vaillinaisesti	  täytettyjä	  hakemuksia	  käsitellä.	  Hakemuksen	  ensimmäisen	  sivun	  kaikki	  kohdat	  
täytetään	  sekä	  tutkimus-‐	  että	  matka-‐apurahaa	  haettaessa.	  Matka-‐apurahaa	  haettaessa	  
täytetään	  lisäksi	  kaavakkeen	  viimeisellä	  sivulla	  olevat	  matka-‐apurahaa	  koskevat	  lisätiedot.	  
Apurahoja	  on	  vain	  poikkeustapauksissa	  myönnetty	  muille	  kuin	  yhdistyksen	  jäsenille.	  
Jäsenyyshakemus	  tulee	  olla	  toimitettuna	  yhdistykselle	  hakuajan	  loppuun	  mennessä,	  jotta	  
hakija	  voidaan	  huomioida	  hakemuksia	  arvioitaessa	  ITY:n	  jäsenenä.	  
	  
Apurahahakemus	  lähetetään	  sähköpostitse	  yhdistyksen	  sihteerille	  8.4.2015	  mennessä	  
osoitteeseen	  hannamari.valimaa@helsinki.fi.	  Myöhästyneitä	  hakemuksia	  ei	  huomioida.	  
Lisätietoja	  saa	  tarvittaessa	  sihteeriltä.	  
	  
Apurahojen	  myöntämisestä	  päättää	  yhdistyksen	  hallitus.	  Apuraha-‐anomuksia	  arvioitaessa	  
painotetaan	  tutkimussuunnitelman	  sisältöä,	  julkaisutoimintaa	  sekä	  matka-‐apurahaa	  
haettaessa	  mahdollisen	  esityksen	  tai	  abstraktin	  sisältöä.	  	  Myös	  muut	  aiemmin	  ITY:ltä	  
saadut	  apurahat	  huomioidaan.	  
	  
Apurahoja	  myönnetään	  väitöskirjatyöntekijöille	  sekä	  väitelleille	  hakijoille,	  joilla	  väitöksestä	  
on	  kulunut	  korkeintaan	  5	  vuotta.	  Apurahaa	  ei	  myönnetä	  hakijalle,	  joka	  on	  saanut	  ja	  
käyttänyt	  ITY:n	  vastaavan	  apurahan	  vuosina	  2012-‐2014	  (rajoitus	  on	  apurahalajikohtainen).	  
Apurahojen	  saajat	  julkistetaan	  yhdistyksen	  vuosikokouksessa	  22.4.2015.	  Apurahojen	  
saajille	  ilmoitetaan	  asiasta	  sähköpostitse	  kahden	  viikon	  kuluessa	  vuosikokouksesta.	  
	  
Apurahojen	  saajien	  on	  tehtävä	  lyhyt	  (korkeintaan	  500	  sanaa)	  selostus	  tehdystä	  
tutkimuksesta	  tai	  matkasta	  sekä	  selvitys	  kongressi-‐	  ja	  matkakuluista.	  Nämä	  toimitetaan	  
sihteerille	  matkan	  jälkeen	  vuoden	  2015	  loppuun	  mennessä.	  
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