
 
APURAHA 
 
1. Hakeminen 
 
Sity ry on yleishyödyllinen yhdistys, minkä tarkoituksena on kehittää Sensorisen Integraation teorian 
ja terapiamenetelmän kotimaista ja kansainvälistä koulutus-, yhteistyö- ja tutkimustyötä.  Apurahalla 
tarkoitetaan tieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten myönnettyä rahallista avustusta. Apurahoja 
myönnetään myös tutkimuksesta aiheutuvien kulujen, kuten matkojen korvaamiseen. Lisäksi 
apurahaa voi hakea koulutukseen (sis. tieteelliset kongressit), mikä palvelee ja kehittää Sensorisen 
Integraation terapian alaa (ensisijaisesti koulutus ulkomailla). Yhdistyksen omiin koulutuksiin tai 
ammatillisiin täydennyskoulutuksiin ei myönnetä apurahoja. Apurahan hakijan on ensisijaisesti 
oltava yhdistyksen jäsen - vähintään vuoden verran. Samalle henkilölle ei pääsääntöisesti myönnetä 
apurahaa peräkkäisinä kalenterivuosina. 
 
Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä. 
Hakemukset osoitetaan Sity ry:n hallitukselle (puheenjohtaja tai sihteeri). Päätös apurahasta tehdään  
huhtikuun ja lokakuun aikana.  
 
Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden apurahoista päättää toimikunta (3 jäsentä). Vuonna 2018 
perustettuun toimikuntaan kuuluu lisäksi yhdistyksen varainhoitaja.  
 
 
2. Apurahan saajalle 
 
Apurahan käyttö ja maksaminen 
Tieteelliseen tutkimukseen myönnetty apuraha opiskelijalle on vastikkeetonta rahaa. Myöntäjä (Sity 
ry) ei toisin sanoen vaadi apurahansaajalta vastasuoritusta eikä määrää tämän työskentelystä tai työn 
tuloksista. Suuremmat yhdistyksen hankkeet ja niihin liittyvä rahoitus (apuraha) päätetään Sity ry:n 
vuosikokouksessa. Tutkimushankkeiden etenemisestä on raportoitava. Yhdistyksellä on hankkeen 
rahoittajana oikeus pyytää apurahan saajalta haluamiaan lisäselvityksiä.  
 
Koulutuksiin myönnetyistä apurahoista päätös voidaan tehdä myöntämällä apuraha haettuna 
summana, osana sitä tai todellisten osoitettujen kustannusten mukaan. Apurahan saajan tulee lisäksi 
raportoida erikseen sovitulla tavalla koulutuksesta yhdistykselle.  
 
Yhdistyksen nimen mainitseminen 
Sity ry sekä logo tulee näkyä hankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa, sen eri vaiheissa ja painotuotteissa.  
 
Apurahan käyttö ja keskeyttäminen 
Apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tutkimushankkeen vastuullinen 
henkilö vastaa raportoinnista ja siitä, että rahoitus käytetään apuraha-anomuksesta ilmoitetulla 
tavalla.  Mikäli sovittuja tutkimusraportteja ei toimiteta, tai tutkimus etenee epätyydyttävästi, Sity 
ry:llä on oikeus keskeyttää apurahan maksaminen. Rahoitus voidaan keskeyttää myös siinä 



tapauksessa, että apurahan saaja käyttää rahoitusta päätöksen vastaisesti tai hän on laiminlyönyt 
ilmoitusvelvollisuutensa.  
 
Koulutuksiin myönnetyistä apurahoista tulee tehdä selvitys Sity ry:lle jälkeenpäin, osoittamalla 
kustannusten oikeellisuus (kuitit osallistumisesta, matkoista jne.). 
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