
RUUSKANEN-RUUSKA SUKUSEURA RY:N STIPENDIRAHASTO

Rahaston säännöt

Säännöt on vahvistettu sukukokouksessa 9.8.2014

Apuraharahaston säännöissä määritellään seuraavat asiat: 
 apurahojen tarkoitus
 apurahojen saajien rajaaminen 
 apurahojen käyttötarkoitus
 vuotuinen hakemisajankohta
 apurahojen päättämistapa ja
 jako-ajankohta

Apurahojen tarkoitus

Apurahoja voidaan hakea kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

1. Apurahojen tarkoitus on ammattiin valmistavien oppilaitosten opiskelijoiden 
opintojen tukeminen ensimmäisenä jakoperusteena. Tällöin apurahoja voidaan myöntää
esimerkiksi ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu-, aikuiskoulutuskeskus- ja 
yliopistotason opiskelijoille. Lukiotason opiskelijoille apurahoja ei myönnetä.

2. Sukuun liittyvien tutkimusten tekeminen tai sukututkimukseen liittyvään 
koulutukseen osallistuminen on toinen jakoperuste. Hakijan tulee perustella, millä 
tavoin hänen tutkimuksensa tukee sukuun liittyvää tutkimusta. Tällä jakoperusteella 
hakijan ei edellytetä opiskelevan edellä kohdassa 1. mainituissa oppilaitoksissa. 

Apurahojen hakijat

Apurahoja voivat hakea kaikki ne, jotka kuuluvat Ruuskanen tai Ruuska-sukuihin. Sukuun 
kuuluminen edellyttää, että henkilön vanhemmat tai esivanhemmat ovat sukuseuran sukuun
kuuluvien henkilörekisterissä. 

Opintojen edistyminen otetaan huomion siten, että apurahoja voivat hakea aikaisintaan 
toisen vuoden opiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 40 opintopistettä tai niitä vastaava 
määrä opintoja. Opintotodistus on liitettävä hakemukseen.

Jos on kyse alle tai enintään yhden vuoden kestävästä koulutuksesta, apurahan saamisen 
edellytyksenä on valmistuminen ja tutkintotodistuksen esittäminen hakemuksen liitteenä.

Hakijoita rajataan myös siten, että yhden hakijan on mahdollista saada apuraha vain 
yhden kerran.



Apurahojen käyttötarkoitus

Apurahat on käytettävä hakijan opintojen tai tutkimusten rahoittamiseen. Hakemuksessa 
on selvitettävä opiskelijan vuotuinen rahatarve ja sen rahoitustavat.

Hakemus-, päättämis- ja jako-aika

Hakemusaika on 1.9. -30.10., jolloin hallitus voi päättää apurahojen myöntämisestä syksyn 
kokouksessaan.

Ensimmäisen kerran hakemuksia otetaan vastaan syksyllä 2015 ja ensimmäiset apurahat 
jaetaan sukukokouksessa vuonna 2016. Jatkossa apurahat jaetaan vuosittain hallituksen 
toimesta hallituksen päätettyä apurahojen saajat.  

Jaettava määrä päätetään sukukokouksen vahvistaman budjetin yhteydessä. Hallitus päättää 
jaettavien stipendien kappale- ja euromäärän vahvistetun budjetin rajoissa.

Apurahoja haetaan lomakkeella, jota on saatavissa sukuseuran nettisivun kautta. Palautus 
tapahtuu sähköpostilla (tai postitse, ellei sähköposti ole käytettävissä).
 
Liitteeksi hakemukseen tarvitaan opinto- tai tutkintotodistus, verotodistus viimeksi 
vahvistetusta verotuksesta, arvio kuluvan vuoden bruttotuloista, arvio opinto- ja 
tutkimusmenoista ja rahoitussuunnitelma.  


