HINTIKKA-SUKU R.Y:N STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT
Stipendin tavoite
Stipendin tavoitteena on kannustaa nuoria HintikkaSuku r.y:n jäseniä tutkimaan sukunsa historiaa
erityisesti myös lähihistoriaa tai nykyistä elämänmenoa, jotta jälkipolville saadaan tallennettua
arvokasta perimätietoa. Stipendeillä tuettavan
tutkimustoiminnan tarkoitus on täydentää sukuseuran omaa sukututkimusta.
Kenelle stipendi myönnetään
Stipendi voidaan myöntää jäsenmaksun maksaneelle 16-30-vuotiaalle Hintikka-Suku r.y:n
jäsenelle, jonka vanhemmat tai esivanhemmat ovat
Suur-Rautalammin Hintikoita tai joka avioliiton
kautta on liittynyt sukuun.
Mihin stipendi myönnetään
Stipendi myönnetään Suur-Rautalammin
Hintikoiden suvun tuntemusta ja tietämystä edistävään tutkimukseen, joka voi liittyä muun muassa
taiteeseen, tieteeseen, talouteen, politiikkaan,
ammattiin tai harrastukseen joko yhdestä tai
useammasta suvun jäsenestä. Stipendi myönnetään
pääsääntöisesti noin 1,5 vuoden tutkimushankkeeseen. Ajan määrittely lasketaan sukukokouksesta,
jossa stipendi myönnetään, seuraavaan sukukokoukseen, jossa tutkija tekee selvityksen valmistuneesta
tutkimuksesta (= noin 2 vuoden aika).
Anojan koulutustausta
Koulutustausta ei rajoita stipendin saamista.
Stipendiä voi hakea erilaisiin opintoihin liittyviin
opinnäytetöihin tai projektitöihin sekä harrastuspohjalta syntyviin tutkimushankkeisiin. Anojan
laatima tutkimussuunnitelma on edellytys stipendin
myöntämiselle kaikissa tapauksissa. Anomukseen
tulee liittää selvitys anojan tutkimuskokemuksesta
ja koulutuksesta.
Stipendin suuruus
Stipendin suuruus riippuu stipendirahaston
resursseista. Stipendi jaetaan pääsääntöisesti
yhdelle henkilölle kerran kahdessa vuodessa. Jos
varat sallivat, voidaan harkita useammallekin
anojalle stipendin jakamista. Stipendin saaja(t)
julkistetaan sukukokouksessa.
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Hakemus ja hakeminen
Stipendin hakuilmoitus julkaistaan sukuseuran
tiedotuslehdessä pääsääntöisesti sukukokousvuotta
edeltävän vuoden syysnumerossa. Anomista
koskevat ohjeet ja hakuaika sekä myönnettyä
stipendiä koskevat velvoitteet julkaistaan
hakuilmoituksessa.
Stipendin myöntäminen
Stipendin myöntää sukuneuvosto, jolle stipenditoimikunta tekee esityksen stipendin saajasta.
Sukuneuvoston puheenjohtaja toimii stipendirahaston puheenjohtajana. Muut kaksi jäsentä sukuneuvosto valitsee joko sukuneuvostosta tai sen ulkopuolelta asiantuntijajäseninä.
Raportointi
Stipendin käytöstä tulee tehdä selvitys seuraavaan
sukukokoukseen. Tutkimusraportin tulee olla
sukuneuvoston puheenjohtajalla sukukokousvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Stipendin
saajan tai hänen edustajansa tulee esittää sukukokouksessa lyhyt yhteenveto työn tuloksista, myös
kirjallisena. Tutkimustulokset taltioidaan KeskiSuomen maakunta-arkistoon sukututkijan
käyttöön.
Stipendirahaston varainhankinta
Stipendirahastoon siirretään vuosittain 1 euro
jokaista maksanutta jäsentä kohti. Lisäksi kaikki
Suur-Rautalammin Hintikka-sukuun kuuluvat
voivat tehdä rahastolle lahjoituksia ja testamentteja.
Stipendirahastoon ohjataan myös puolet sukukokouksien yhteydessä pidettävien arpajaisten
tuotoista.
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