
ORIVEDEN KAUPUNGIN JA SEURAKUNNAN OPINTORAHASTON SÄÄNNÖT 

1. Rahaston nimi Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahasto ja sen 

kotipaikka on Oriveden kaupunki 

2. Rahaston tarkoituksena on tukea taloudellisesti orivesiläisten ammatillisia ja korkea-

asteen opintoja. Alle 29-vuotiaiden päätoimisten opiskelijoiden tulee olla opintojensa 

loppupuolella sekä heidän tulee olla kirjoilla Orivedellä 1.1. Opiskelija voi saada kahdesti 

apurahaa, joko jatko-opiskelija tai alan vaihtaja- kuitenkin saadessaan toisen kerran 

apurahaa opiskelijan avustussumma on ensimmäisestä vain noin puolet. Opintovapaalla 

vakityöpaikasta oleva henkilö voi saada apurahaa, mikäli hänen päätoiminen opiskelunsa 

kestää vähintään 12 kuukautta. Apurahaa ei voi myöskään saada Oriveden oppilaitoksissa 

opiskeleva paikkakuntalainen. 

3. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain hakemusten perusteella apurahoja. 

Vapaamuotoisten hakemusten tulee olla toimitettuna liitteineen (opintorekisteriote yms.) 

opintorahaston hallitukselle 31.10 mennessä. Jaettava summa on vuosittain enintään        

3.500 €. 

4. Rahaston peruspääomalla ei ole alarajaa. Pääoman lisäämisestä päättävät 

kaupunginvaltuusto ja kirkkovaltuusto. Rahaston varat on sijoitettava turvatulla ja tuloa 

tuottavalla tavalla eli vuosittain opintorahaston sihteeri sijoittaa opintorahaston pääoman 

taloudellisesti parhaiten katsomallaan tavalla. Sijoittamisesta päättää lopullisesti 

opintorahaston hallitus. 

5. Apurahojen hakemisesta ilmoitetaan vuosittain lokakuun alussa lehti-ilmoituksella ja 

kaupungin nettisivuilla on hausta myös tietoa. Apurahojen jakoon ja lehti-ilmoitukseen 

käyttötilillä tulee olla lokakuun alussa enintään 3.650 €. 

6. Rahaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

7. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa muutenkin 

pääomaansa. 

8. Rahaston varojen käyttö saadaan jättää kaupungin ja seurakunnan talousarvioiden 

ulkopuolelle. 

9. Rahaston toimielimenä on opintorahaston hallitus, jossa on Oriveden kaupungilta neljä 

varsinaista ja kaksi varajäsentä sekä Oriveden seurakunnalta kaksi varsinaista ja yksi 

varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan siten, 

että puheenjohtajuudet tulevat vuorovuosin kaupungille ja seurakunnalle. Opintorahaston 

sihteerinä toimii Oriveden kaupungin vapaa-aikaohjaaja. 1.1.2022 voimassa olevien 

sääntöjen mukainen opintorahaston hallitus jatkaa 31.5.2025 asti. 

1.6.2025 alkavalle toimikaudelle kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä ja yhden 

varajäsenen sekä kirkkovaltuusto valitsee yhden jäsenen ja varajäsenen. Toimikausi on 

kaksi vuotta. Opintorahaston sihteerinä ja asioidenhoitajana toimii Oriveden kaupungin 

vapaa-aikaohjaaja. 



10. Hallitus kokoontuu vuosittain kahdesti; helmi-maaliskuussa ja marraskuussa sekä 

ylimääräisiin kokouksiin tarpeen vaatiessa. Kutsu hallituksen jäsenille on toimitettava 

jäsenille kirjallisena viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 

- kevään kokouksessa vahvistetaan rahaston toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä 

toimintavuodelta sekä päätetään apurahojen haettavaksi julistamisesta 

- marraskuun kokouksessa valitaan apurahojen saajat, päätetään apurahojen 

luovutusjärjestelyistä (itsenäisyyspäivän juhla), hyväksytään rahaston talousarvio 

seuraavalle vuodelle ja päätetään rahaston varojen sijoittamisesta seuraavan vuoden 

ajaksi 

- 1.6.2025 Aloittavassa opintorahaston hallituksessa on kolme jäsentä; 2 kaupungilta ja 

1 seurakunnalta. Molemmilla tahoilla on yksi varajäsen, jotka kutsutaan tarvittaessa 

paikalle varsinaisten jäsenten ollessa estyneenä. 

- Hallitus on päätösvaltainen, kun kaupungilta ja seurakunnalta on yksi oma edustaja 

kokouksessa. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa arpa. 

- Pöytäkirjaan kirjoittavat nimensä molempien osapuolten edustajat sekä sihteeri. 

11. Tilit ja hallinnon tarkastaa Oriveden seurakunnan virallinen toiminnantarkastaja ja varalla 

Oriveden seurakunnan virallinen toiminnantarkastaja. 

12. Kokouspalkkiot ja toiminnantarkastuspalkkiot kaupunki ja seurakunta maksavat omille 

edustajilleen. Sihteerin palkkion maksaa kaupunki. 

13. Oriveden kaupunginvaltuusto ja Oriveden kirkkovaltuusto voivat muodollisesti 

yhtäpitävillä päätöksillä tehdä muutoksia rahaston sääntöihin tai päättää rahaston 

lakkautuksesta. 


