
Oulun yliopiston Pohjoisuus ja ympäristö -painoalan 
APURAHAT 

 
Oulun yliopiston Pohjoisuus ja ympäristö -painoalaan liittyvää tutkimusta ja opetusyhteistyötä kehittää ja 
koordinoi Thule-instituutti (http://thule.oulu.fi/suomi/). Tällä hakukuulutuksella avataan haettavaksi seuraavat 
painoalan apurahat: 

Ympäristötohtorikoulun sekä Pohjoisen terveyden, hyvinvoinnin ja sopeutumisen 
tutkijakoulun apurahat 

Myönnettävät henkilökohtaiset työskentely- ja matka-apurahat on tarkoitettu väitöskirjatyön loppu-
vaiheessa oleville Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille päätoimiseen opiskeluun ja tutkimustyöhön. Osa 
apurahoista voidaan suunnata väitöskirjatyön alkuvaiheessa oleville sekä kansainväliseen toimintaan.  
 
Ympäristötohtorikoulun apurahat myönnetään väitöskirjatyöhön, jonka aihe tai johon liittyvät jatko-
opinnot ovat monitieteisiä ja ympäristöalaan liittyviä. Apurahoja myönnettäessä luetaan eduksi yhteys 
NorNet-verkostoon (http://www.nornet.oulu.fi/) sekä painoalan tutkimusohjelmiin (Globaalimuutos 
pohjoisessa, Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite).  
 
Pohjoisen terveyden, hyvinvoinnin ja sopeutumisen tutkijakoulun apurahat myönnetään väitöskirjatyöhön, 
jonka aihe liittyy sirkumpolaariterveyden, hyvinvoinnin tai sopeutumiseen alaan. Apurahoja 
myönnettäessä luetaan eduksi monitieteisyys sekä yhteys painoalan sirkumpolaariterveyden 
tutkimusohjelmaan tai Pohjoisen terveyden, hyvinvoinnin ja sopeutumisen tutkijakouluun.   

Apurahoja voidaan hakea: 

• Henkilökohtainen työskentelyapuraha päätoimiseen väitöstutkimuksen intensiivivaiheeseen tai 
väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen (enintään 6 kk; edellyttää vapautta ansiotyöstä)  

• Kansainväliseen toimintaan: väitöskirjatyöhön läheisesti liittyvään tutkijavierailuun ulkomaisissa 
yliopistoissa/ tutkimuslaitoksissa  

• Matka-apurahat kansainväliseen kongressiin tai tutkijakoulutuskurssille osallistumiseen. Apurahan 
myöntäminen edellyttää aktiivista roolia esim. posteria tai esitelmää kongressissa (ohjelma ja 
abstrakti, sekä järjestäjien hyväksymiskirje hakemuksen liitteeksi) 

Lisätietoja: 
Opetuskoordinaattori Riitta Kamula, p. (08) 553 3566, riitta.kamula at oulu.fi; http://environet.oulu.fi  
Projektikoordinaattori Hannele Savela, p. (08) 5376202, hannele.savela at oulu.fi, http://arctichealth.oulu.fi  

Oulangan rahaston apurahat 2008 
Oulangan rahasto tukee Oulangan tutkimusasemalla suoritettavia Kuusamoa koskevia tutkimuksia. 
Yliopiston rehtori jakaa, Oulangan tutkimusaseman tukiryhmää kuultuaan, tähän tarkoitukseen liittyviä 
tutkimusapurahoja opinnäytetöiden tekemiseen. 

Lisätietoja:  
Asemanjohtaja Pirkko Siikamäki, p. (08) 851 5212, GSM 040 827 5457; pirkko.siikamaki at oulu.fi 

LTSER-apurahat 
Henkilökohtaiset LTSER-apurahat on tarkoitettu Oulun yliopiston opinnäytetöihin, jotka hyödyntävät 
pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen aikasarjoja. Erityisesti toivotaan Värriön ja Oulangan tutkimus-
asemien havaintosarjoihin liittyviä hakemuksia, myös muut Northern LTSER –aineistoja hyödyntämään 
pyrkivät hakemukset ovat tervetulleita.  

Lisätietoja:  
Johtaja Kari Laine; kari.laine at oulu.fi  
Asemanjohtaja Pirkko Siikamäki, p. (08) 8515212, GSM 040 827 5457; pirkko.siikamaki at oulu.fi 

Hakukaavake ja hakemusten toimittaminen 
Hakukaavake: http://environet.oulu.fi/Hakukaavake.doc 

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisinä pdf- tai word- tiedostoina osoitteeseen thule at oulu.fi 
viimeistään 24.3.2008.  

Hakemus voidaan tehdä myös paperisena, jolloin se toimitetaan osoitteeseen Thule-instituutti, Oulun yliopisto, 
PL 7300, 90014 OULUN YLIOPISTO tai sisäisessä postissa osoitteeseen THULE. Kuoreen merkintä "Apuraha". 
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 20.3.2008 klo 16.15.  

Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. 

Lisätietoja: 
Opetuskoordinaattori Riitta Kamula, p. (08) 553 3566, riitta.kamula at oulu.fi  


