
Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaarit
Internationella konferenser och nationella seminarier
International conferences and national seminars

Käyttäjätunnus Användarnamn Username

Salasana Lösenord Password

Kieli Språk Language

Suomi

Svenska

English

Käyttäjätunnus unohtunut? Ota yhteyttä Kirsi Siitonen, s-posti kirsi.siitonen@tsv.fi.
Användarnam blev glömd? Var god och kontakta Kirsi Siitonen, e-post kirsi.siitonen@tsv.fi
Forgot your User name? Please contact Kirsi Siitonen, e-mail kirsi.siitonen@tsv.fi.

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy / Ny användare? Registrering / New user? Registration

Apurahajärjestelmän käyttö vaatii rekisteröitymisen, jonka jälkeen apurahan hakijalle lähetetään sähköpostitse käyttäjätunnus
ja salasana kirjautumista varten. Hakija voi käyttää samaa tunnusta myös myöhemmissä hakemuksissaan.

Användning av systemet kräver registrering. Efter registrering får sökanden ett användarnamn och ett lösenord per e-post för
att kunna logga in sig i systemet. Det samma användarnamn fungerar fortfarande.

Using the online application services requires registration. The user name and the password that are needed for logging in the
database are sent by e-mail after the registration. The given user name is applicable also with future applications.

Huom! Sivusto asettaa käyttäjän selaimelle evästeen tunnistuksen vuoksi
Obs! Denna web sida placerar en cookie i din dator.
Notice! This site set cookies in your computer.
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Kirjautunut:

Uusi hakemus luodaan painikkeella Luo uusi hakemus. Hakemusta pääsee täyttämään painamalla syntynyttä painiketta
Muokkaa hakemusta.
Hakemusta voi myöhemmin muokata kirjautumalla annetuilla tunnuksilla.

Jo lähetetyn hakemuksen voi seuraavan haun avautuessa halutessaan uusia painamalla hakemuksen kohdalla painiketta
Uudista hakemus. Hakemus kopioituu sivun loppuun uudelle hakemusnumerolle. Liitteet eivät siirry mukana.

Hakemuksen liitteet lähetetään sähköisesti hakemuslomakkeen viimeisellä sivulla (sallitut tiedostomuodot ovat
.doc,.pdf,.rtf,.txt,.odt,.xls). Ongelmatilanteessa voi ne lähettää sähköpostitse (georg.strien@tsv.fi) - viitteenä hakemuksen
numero.

Kun hakemus on kokonaisuudessaan valmis, tallennetaan se ja ohjelma palaa etusivulle, jossa painike Lähetä hakemus ao.
hakemuksen kohdassa siirtää hakemuksen käsittelyyn. Hakijalle ja yhteyshenkilölle tulee hakemuksen saapumisesta
sähköpostiviesti. Tämän jälkeen ei voi enää muokata hakemusta. Mahdolliset lisäykset voi lähettää sähköpostilla
georg.strien@tsv.fi. Hakemuksen voi tulostaa järjestelmän etusivulta ao. painikkeesta itselleen.

Poistuttaessa sivustolta painetaan kirjaudu ulos -painiketta.

Hakija
Sukunimi: Mallinen
Etunimi: Malli
Arvo / asema: Professori
Toimipaikka: Helsingin yliopisto, X laitos
Kotisivu: www.Mallisen_oma_kotisivu.net
Sähköposti: malli.mallinen@oma.net

Muuta yhteystietoja

Hakemus
nro

Konferenssin
nimi Rahoitusaika

Haettu
summa
€

Lähetetty
(pvm)

9990506 Testikonferenssi 2012-2013 3500
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Kirjautunut:

Takaisin etusivulle tallentamatta hakemusta

TALLENNA tiedot hakemuksen viimeisellä sivulla olevalla painikkeella.

9990506

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT

* pakollinen kenttä

Kansainvälinen konferenssi

Kansallinen seminaari
Haettavan
valtionavustuksen
ensimmäinen ja viimeinen
käyttövuosi (esim. 2011 -
2012)

 -   *

HAKIJA (hankkeen vastuullinen johtaja)
Sukunimi  *

Etunimi  *

Arvo / asema  *

Toimipaikka  *

Kotisivu

Sähköposti  *

YHTEYSTIEDOT (johon tieto päätöksestä lähetetään ja josta mahdollisia lisätietoja on saatavilla)
Yhteyshenkilö  *

Organisaatio  *

Katuosoite  *

Postinumero  *

Postitoimipaikka  *

Sähköposti  *

Puhelinnumero  *

Konferenssiavustushakemus https://pro.tsv.fi/juva/konf/konf_lomake.php
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Kirjautunut:

kotimaasta  *

ulkomailta  *

Takaisin etusivulle tallentamatta hakemusta

TALLENNA tiedot hakemuksen viimeisellä sivulla olevalla painikkeella.

9990506

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT

* pakollinen kenttä

KONFERENSSI / SEMINAARI
Konferenssin / seminaarin
nimi

*

Aika (alkamis- ja
päättymispäivä,
pp-kk-vvvv)

  -  

Useita ajankohtia

Paikka  *

www-sivu
Järjestäjä(t) *

Järjestelytoimikunta (nimi,
arvo, toimipaikka)

*

Laitos, jolla on taloudellinen vastuu projektista

Järjestävän laitoksen lupa
sekä laitos, johtajan nimi
ja puhelinnumero

 *    *

Kohderyhmä  *

Arvioitu osanottajien
lukumäärä
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Kirjautunut:

Takaisin etusivulle tallentamatta hakemusta

TALLENNA tiedot hakemuksen viimeisellä sivulla olevalla painikkeella.

9990506

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT

* pakollinen kenttä

Konferenssin/seminaarin
lyhyt kuvailu (max 1000
merkkiä).

 *

Konferenssin/seminaarin
merkitys a)omalle
tieteenalalle, b) Suomen
tiedeyhteisölle ja c)
kansainväliselle
tiedeyhteisölle (max
1000 merkkiä). Kaikkiin
kohtiin (a-c) on
vastattava.

 *

Tärkeimmät
esitelmänpitäjät (nimi,
arvo, toimipaikka)

 *
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Kirjautunut:

Takaisin etusivulle tallentamatta hakemusta

TALLENNA tiedot hakemuksen viimeisellä sivulla olevalla painikkeella.

9990506

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT

* pakollinen kenttä

KUSTANNUSARVIO

Luvut täysinä euroina ilman tuhaterotinta tai desimaaleja. Haettava valtionavustus ilmoitetaan tuotoissa.

Tuotot Osallistumismaksut €  *

Muut tuotot €  *

Muut avustukset €  *

Haettava valtionavustus € 3500  *

Tuotot yhteensä €

Kulut Ulkomaisten puhujien osuus €

Palkat ja palkkiot €
 *

 *

Matkakulut €
 *

 *

Muut kulut €
 *

Kulut yhteensä €
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Kirjautunut:

Takaisin etusivulle tallentamatta hakemusta

TALLENNA tiedot hakemuksen viimeisellä sivulla olevalla painikkeella.

9990506

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT

* pakollinen kenttä

Valtionavustuksen
pääasiallinen
käyttötarkoitus

 *

Muut myönnetyt
avustukset (rahoittaja /
€)

Muut haetut avustukset
(rahoittaja / €)

LIITTEET

 Ohjelmaluonnos tai www-osoite

 Konferenssin/seminaarin tulo- ja menoarvio

 Ulkomaisten puhujien ansioluettelot tai www-osoitteet

Ladatut liitteet

Asiak1.docx

testi.txt

Liitteet: (valitse tiedosto painamalla Selaa ja lähetä se painamalla Lataa liitetiedosto. Sallitut tiedostomuodot:
.doc,.docx,.pdf,.rtf,.txt,.odt,.xls, .xlsx. Älä käytä merkkejä äöå, piste, pilkku, välilyönti tiedostonimissä.)

Ei valittua tiedostoa.
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