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Stipendirahaston säännöt
1§
Hortonomien Yhdistys ry:n stipendirahasto avustaa jäseniensä ammattitaidon edelleen
kehittämistä, jatko-opintoja ja tutkimushankkeita sekä myöntää huomionosoituksena
ansioituneille hortonomeille ja yleishyödyllisille yhdistyksille, yhteisöille tai muille
vastaaville tahoille stipendejä sekä avustaa hortonomiksi (AMK) opiskelevia kursseja ja
yksittäisiä opiskelijoita opintomatkoissa sekä avustaa Hortonomien Yhdistys ry:n järjestämiä
hankkeita.

2§
Stipendirahastoa kartutetaan
 ottamalla vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä
 toimeenpanemalla keräyksiä ja muuta toimintaa sekä
 huolehtimalla rahaston sijoituksista

3§
Hortonomien Yhdistys ry:n johtokunta
 julistaa jäsenille tarkoitetut jatko-opintoihin ja ammattitaidon kehittämiseen ja
tutkimushankkeisiin tarkoitetut stipendit haettavaksi ja vastaanottaa kirjalliset hakemukset
sekä päättää jaettavista stipendeistä
 päättää vuosittain yhdistyksen järjestämien kurssien avustamisesta jäseniensä osalta
 päättää huomionosoituksena jaettavista stipendeistä vuosikokouksen päätöksen mukaisesti
 päättää kirjallisten hakemuksien perusteella jaettavista opintokurssi- ja opiskelijaavustuksista
 vastaanottaa vuosikokouksen päättämästä yhdistykselle myönnettävistä hankeavustuksista
ja vastaa niiden käytöstä
 myöntää stipendit 4§:n ja 5§:n mukaisesti,
 huolehtii rahaston kartuttamisesta ja hoidosta, sekä
 saattaa harkintansa mukaan stipendikertomukset ja tutkimustöiden tulokset julkisuuteen.
4§
Rahastosta vuosittain jaettavat stipendit, avustukset ja huomionosoitukset
 Rahastosta voidaan myöntää enintään rahaston pääoman vuosituotto mukaan lukien
rahaston aiheuttamat kulut yhteensä johtokunnan harkinnan mukaan
 pääpaino myönnettävissä stipendeissä on jäsenien ammattitaidon edelleen kehittämisessä

HORTONOMIEN YHDISTYS RY
HORTONOMERNAS FÖRENING RF

5§
Stipendejä ja avustuksia jaettaessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:
 avoimeksi julistettavien stipendin saantiin ovat oikeutettuja kaikki yhdistyksen jäsenet,
jotka ovat olleet jäseninä vähintään kolme edellistä vuotta,
 hortonomiksi (AMK) opiskelevia opintokursseja voidaan tukea yhteisesti myönnettävällä
avustuksella opintomatkaan tai vastaavaan, jolloin ei vaadita jäsenyyttä. Yksittäisille
opiskelijoille myönnettävissä opintomatka-avustuksissa vaaditaan sen vuoden jäsenyys
 stipendiä on haettava kirjallisesti ja hakijan lähetettävä johtokunnalle tarkka selostus siitä,
mitä tarkoitusta varten stipendiä haetaan, sekä
 stipendin saaneen on toimitettava johtokunnalle yhteenveto matkasta tai opinnoista
seuraavaan vuosikokoukseen mennessä.
Huomionosoituksia jaetaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti
 johtokunnan aloitteesta ilman asianomaisen hakemusta
 ansioituneille hortonomeille huomionosoituksena merkittävästä yleisen edun eteen
tehtystä työstä, kuten vuoden hortonomi –nimitys ja valmistuville hortonomeille (AMK)
parhaasta opinnäytetyöstä, yksi kullekin valmistuvalle kurssille tai opintolinjalle sekä
huomionosoituksena yleishyödyllisille yhdistyksille, yhteisöille tai muille vastaaville
tahoille huomattavana merkkipäivänä tai tapahtumana.
Yhdistykselle myönnettävät hankeavustukset vuosikokouksen päätöksen mukaisesti
 johtokunnan on tehtävä vuosikokoukselle esitys hankerahoituksesta
 vuosikokous päättää hankerahoitukseen myönnettävästä määrästä
 johtokunta vastaanottaa vuosikokouksen päättämästä yhdistykselle myönnettävän
avustuksen
Yhdistykselle myönnettävät kurssiavustukset johtokunnan päätöksen mukaisesti
 Yhdistyksen järjestämille ammattikursseille voidaan myöntää kurssiavustusta jäsenien
osalta siten, että avustettava määrä on korkeintaan jäsenien aiheuttama kurssikustannus.

6§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa samoin perustein kuin
yhdistyksen sääntöjen muutoksista on määrätty.
7§
Siinä tapauksessa, että Hortonomien Yhdistys ry. lakkaisi toimimasta, on stipendirahasto
säätiöitettävä toimimaan itsenäisenä säätiönä näiden sääntöjen pohjalta
Tarvittavat muutokset sääntöihin tehdään yhdistyksen kahdessa viimeisessä kokouksessa.
Nämä säännöt on hyväksytty vuosikokouksissa 20.3.2003 ja 23.3. 2004

