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Maaseudun säätiö rs
Apurahaohjesääntö 29.11.2018
Maaseudun säätiön rs (Y - tunnus 1496806 -3) hallitus on 29.11.2018 hyväksynyt seuraavat
apurahojen sekä avustusten hakemista ja jakomenettelyä koskevat periaatteet ja käytännöt
(hakuaikaa on muutettu hallituksen päätöksellä 16.11.2021 alkuvuoden osalta):
Maaseudun säätiön tarkoituksena on maaseudun yhteishengen kasvattaminen sekä maaseutuhenkisen
sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm myöntää joko hakemuksesta tai omasta aloitteestaan
maaseudun sivistyspyrkimyksien tukemiseksi avustuksia asiaa palveleville järjestöille ja laitoksille.

Samoin voidaan säätiön varoista myöntää apurahoja maaseudun kyvykkäille naisille ja miehille, ensi
sijassa ammattiopiskelutoimintaa varten.
Apurahoja ja avustuksia koskevat päätökset tekee hallitus hallituksen puheenjohtajan ja asiamiehen
esityksen perusteella tarkoitukseen vuosittain varatun määrärahan puitteissa.
Säätiön apurahoja ja avustuksia myönnetään seuraaviin kuuteen eri tarkoitukseen ottaen huomioon
säätiön tarkoituksen edellyttämä erityinen maaseutuhenkinen sivistystoiminnallinen painotus:

1. Tutkimusapuraha tohtoritutkimus, tuen enimmäismäärä 8000 € ja pro gradu työt tuen
enimmäismäärä 3000 €
2. Merkittävien, maaseudun kehitystä edistäneiden henkilöiden ja yhteisöjen historiikkien
kirjoittaminen maks. 8000 €
3. Maaseudun kehitystä tukeva tutkimustyö, maks. 8000 €
4. Maaseutunuorison koulutus- ja kurssitoiminnan tukeminen maks. 4000 €
5. Muu maaseutuhenkinen sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen maks. 4000 €
6. Muun erityisen maaseutuhenkisen sivistystoiminnallisen syyn perusteella maks. 4000 €.
Tuen enimmäismäärä voidaan ylittää vain erittäin painavista syistä.
Apurahoja ja avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota muiden toimijoiden myöntämiin samaa
tarkoitusta tukeviin päätöksiin. Säätiö ei pääsääntöisesti rahoita hankkeita kokonaan.
Säätiö ei myönnä apurahoja tai niihin rinnastettavia etuja hallituksen jäsenille eikä asiamiehelle
taikka heidän läheisilleen.
Säätiö tekee päätökset apurahojen myöntämisestä 2 kertaa vuodessa. Hakemukset tulee jättää Säätiön
asiamiehelle alkuvuodesta helmikuun 15. päivään ja syksyllä lokakuun 15. päivään mennessä.
Hakemuksessa tulee kuvata tuettavan hankkeen sisältö, toteutusaikataulu ja hankkeen
kokonaisbudjetti.
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Säätiön asiamies huolehtii siitä, että tieto myönnetyistä apurahoista tai avustuksista tavoittaa hakijaryhmät.
Myönnetyistä apurahoista ja avustuksista tiedotetaan ilman aiheetonta viivytystä ja asiamies antaa
selkeät ohjeet siitä, miten apurahan tai avustuksen nostamiseksi tulee toimia.
Tuen saajan tulee tehdä selvitys tuen kaytöstä Säätiölle. Säätiö arvioi säännöllisesti apurahatoimintansa
vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä erityisesti sitä, että apurahat ja muu säätiön myöntämä tuki todella
käytetään myönnettyyn tarkoitukseen.

