
APURAHAHAKEMUS – Jäsenapuraha  
KUOPION LUONNON YSTÄVÄIN YHDIStys ry 
Jäsenapurahoja on vuonna 2021 jaossa enintään 18 000 euroa 
 
Haettavissa olevat apurahat 
Yhdistetty jäsenapuraha (luontoaiheet: julkaisutoiminta, luonnontutkimus- ja harrastus, matka-apuraha jne.)  
Luontosataset (luontoharrastuksen tukemiseen. Myönnetään enintään 100 €/hakija)  
 
Toimita tämä hakulomake liitteineen skannattuna sähköpostilla apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen  
 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry 
Puijonkatu 15  
70100 Kuopio 
 
Allekirjoitetun hakemuksen on oltava perille toimitettuna viimeistään 31.3.2021! Myöhästyneitä 
ahakemuksia ei oteta huomioon. Lisätietoja apurahat@klyy.fi ja nettisivuilta www.sll.fi/kuopio/apurahat 
 
 
Hakijan tiedot 
Hakija on   Yksityishenkilö      Työryhmä*      Yhteisö* 
 
*Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, allekirjoittajana toimii sen johtaja tai asiaa hoitava henkilö. Hakemuskirjeessä on 
esitettävä jokaisen työryhmän jäsenen osalta samat hakijan tiedot kuin tässä pyydetään. 
 
Hakijan nimi_____________________________________________________________________________ 

Postiosoite______________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero ja sähköposti_______________________________________________________________ 

Oppiarvo tai ammatti/asema yhteisössä_______________________________________________________ 

Toimipaikka/opiskelupaikka_________________________________________________________________ 

 
 
Rastita kumpaa apurahaa haet 
 Haen Yhdistettyä jäsenapurahaa Haen apurahaa ____________euroa 
 Haen Luontosatasta (100 €) 
 
Näiden apurahojen hakeminen edellyttää KLYY:n jäsenyyttä. Jäsenmaksun on oltava maksettu vuonna 2020. Jäsenyys 
tarkistetaan KLYY:n jäsenrekisteristä. 
 
Jos haet 1000 € tai sitä suurempaa apurahaa, rastita haetko  Kohdeapurahaa  Työskentelyapurahaa 

Apurahan aihe (otsikko) enintään 20 sanaa 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Liitteet 
Hakemuskirje Esitä hakemuskirjeessä perustelut apurahan saamiseksi sekä pääpiirteittäinen 
käyttösuunnitelma. Kerro myös kohteeseen mahdollisesti muualta saatava rahoitus ja muut vireillä olevat 
apurahahakemukset.  
Ansioluettelo Jos haet tutkimukseen tai opiskeluun liittyvää apurahaa, liitä mukaan ansioluettelo tai tiedot 
koulutuksesta, aikaisemmasta toiminnasta ja julkaisuista. 
 
Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuun alussa 2021. Saajille ilmoitetaan sähköpostilla sekä kirjeitse. Hakemusaineistoa ei palauteta. 
Apurahat maksetaan kesäkuussa 2021. Henkilökohtaiset tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Allekirjoituksella hakija suostuu 
apurahapäätöstä koskevien tietojen julkistamiseen (nimi, kotipaikka, apurahan aihe ja summa). Apurahojen saajilta edellytetään 
mainintaa tutkimuksessa KLYY:n rahoituksesta ja heitä pyydetään toimittamaan julkaisu tai linkki julkaisusta KLYY:lle. Verottajalle 
annetaan tieto 1000 euron ja sitä suuremmista apurahoista.   
 
 
Paikka ja päivämäärä_______________________________Allekirjoitus___________________________
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