
APURAHAHAKEMUS 
 

ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖ sr  
Tapio Honkamäen rahasto 
www.tuovisensaatio.fi 

c/o Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy 

Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti 

puh: 020 751 3890  

s-posti: toimisto@lehtinenkoponen.fi 

  
HAKIJANA HENKILÖ 

  
Arvo ja nimi  ________________________________________________  

 

Henkilötunnus  ___________________________ 

 

Osoite   ________________________________________________ 

 

Puh. ja sähköposti ________________________________________________ 

 

Tilinumero  ________________________ 
 
HAKIJANA YHTEISÖ 
 

Nimi   ________________________________________________ 

 

Y-tunnus  ___________________________ 

 

Vastuuhenkilön nimi  ________________________________________________ 

 

Kotipaikka           ___________________________ 

 

Osoite            ________________________________________________ 

 

Puh. ja sähköposti    ________________________________________________ 

 

Tilinumero           ________________________ 

 
APURAHAN, AVUSTUKSEN tai STIPENDIN KOHDE  
Mihin säätiön tukemaan tarkoitukseen apurahan tarve liittyy (rasti ruutuun) 

  

       1. Teknillisen alan tai ympäristöekologian 

          opintoihin tai tutkimustyöhön myönnettävä stipendi tai apuraha 
  

 2. Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimukseen tai hoitoon  

myönnettävä apuraha 
  

 3. Lapsi- ja nuorisotyöhön/avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille 
ja nuorille myönnettävä avustus 

 

 5. Päijät-Hämeestä olevat autoalan opiskelijat/Tapio Honkamäen 

rahaston stipendi 
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HAETTAVA SUMMA     ____________________ euroa 

 
Apurahan/avustuksen saajien on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle 

selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä 

määräaikaa pidennä.  

 
Pyydetään antamaan seuraavat tiedot erillisellä vapaamuotoisella liitteellä. 

Merkitse numeroidut liitteet otsikoiden alle 

 

KOHTEEN KUVAUS TAI TUTKIMUSHANKKEEN NIMI 
Mihin tarkoitukseen ja käyttöön apurahaa haetaan  

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 Selvitys seur. liitteellä nro___________________________________ 

  

PERUSTELUT  
Selvitys apurahan käytöstä ja kohteen muusta rahoituksesta. Isommista ja 

erityisesti tutkimustyötä koskevista hankkeista on esitettävä suunnitelma 

työn taustasta, tavoitteista, toteuttamisesta ja rahan käytöstä erillisellä 

liitteellä. 

 

 Selvitys seur. liitteellä nro____________________________________ 

  

 

AIKAISEMMAT APURAHAT 
Samaan tutkimusaiheeseen aikaisemmin saadut apurahat ja vireillä olevat 

apurahahakemukset. 

 

Selvitys seur. liitteellä nro ___________________________________ 

 

  

 
LIITTEET 
 
Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää kopio hakijan henkilöllisyystodistuksesta tai yhteisön 
rekisteriotteesta.  
  
Stipendin hakijan tulee liittää hakemukseen ainakin opintosuoritusote ja opintotodistus. 
Lisäksi stipendihakemukseen voi liittää muita vapaamuotoisia liitteitä kuten suosituksia ym. 
 
Tutkimusapurahan hakijan tulee liittää mukaan hankkeen tutkimussuunnitelma, apurahan 
käyttösuunnitelma ja selvitys hankkeen mahdollisesta muusta rahoituksesta, ansioluettelo, 
mahdollinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja mahdolliset muut suositukset.    
 
Mikäli hakemuksesi perusteena vetoat karjalaisiin sukujuuriin, liitä mukaan oma 
vapaamuotoinen selvitys karjalaisesta syntyperästä.  Tällä on vaikutusta ainoastaan 
hakemusperusteessa 1. Mikäli haet apurahaa tai stipendiä sillä perusteella, että olet Päijät-
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Hämeestä, erillistä selvitystä ei tarvita liittää hakemukseen, mikäli tieto käy ilmi 
hakemuksesta jo asuinpaikkasi perusteella. Muussa tapauksessa liitä mukaan 
vapaamuotoinen selvitys siitä, että olet Päijät-Hämeestä. 
 
Haettaessa avustusta lapsi- ja nuorisotyöhön, liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys 
avustuksen kohteesta tai hankkeesta ja käyttökohteesta sekä hankkeen muusta 
myönnetystä tai haetusta rahoituksesta.  
 
Lääkärinlausunto tai muu selvitys terveydentilasta voidaan liittää hakemukseen, mikäli hakija 
hakee avustusta terveydellisellä perusteella. 

 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

 
 

____________________   __________________ 
Paikka ja päivämäärä    Hakijan allekirjoitus  

 

 

 

Hakijan tietoja käytetään ainoastaan avustuksen myöntämiseen 

liittyvään prosessiin.  

Pyydämme suostumustanne, että stipendin, apurahan tai avustuksen 

saajana nimennee sekä myönnetty summa julkaistaan säätiön 

nettisivuilla.  

 

 

Kyllä__________   Ei____________ 


