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BJÖRKQVIST-RAHASTON SÄÄNNÖT

1 § Rahaston tarkoitus
Björkqvist-rahasto on Kangasalan kaupungin hallinnoima erityiskatteinen
rahasto, jonka tarkoituksena on tukea sivistys-, opetus- ja kulttuurityötä
Kangasalan kaupungissa.
Rahastosta jaetaan apurahoja tieteen tukemiseen ja taiteellisen työn
edistämiseen sekä stipendejä opiskeluun.
Rahaston peruspääoma on muodostettu Fr. Björkqvistin vuonna 1933 laatiman
testamentin osoittamista varoista.
Rahaston peruspääoma on ollut vuoden 1997 avaavassa taseessa 604 131,03
euroa. Tämä peruspääoma on säilytettävä rahastossa lisättynä 3 %:n
vuotuisella korolla.
2 § Rahaston hoito
Rahastoa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisuudessa.
3 § Rahaston varojen käyttö
3.1 Apurahat tieteeseen ja taiteeseen
Apurahoja myönnetään Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen
oppilaitoksesta päättötodistuksen saaneiden hakijoiden tieteelliseen
tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan.
Apurahoja myönnetään niin ikään hakijalle, jolla ei ole Kangasalan
peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta saatua päättötodistusta, mutta
jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää kaupungin henkistä tai aineellista
kulttuuria.
3.2 Stipendit opiskeluun
Rahastosta myönnetään stipendejä Kangasalan perusopetuksen 7. – 9. vuosiluokkien oppilaille, Kangasalan lukiossa tai Kangasalla sijaitsevassa
ammattioppilaitoksessa opiskeleville sekä Kangasalla asuville muualla toisen
asteen oppilaitoksissa opiskeleville hakijoille. Stipendejä myönnetään myös
Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta päättötodistuksen
saaneiden hakijoiden korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan
erityistarpeeseen.
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3.3 Selvitykset
Stipendilautakunnan myöntämien apurahojen ja korkea-asteen opiskeluun
myönnettävien stipendien käytöstä on annettava stipendilautakunnalle
selvitys viimeistään vuoden kuluttua sen saamisesta.
Kangasalan perusopetuksen 7. – 9. -vuosiluokkien oppilaille, Kangasalan lukion
tai Kangasalla sijaitsevan ammattioppilaitoksen opiskelijoille sekä Kangasalla
asuvien muualla toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville opiskelijoille
myönnetyistä stipendeistä ei tarvitse toimittaa selvitystä.
4 § Rahaston varojen käytöstä päättäminen
4.1 Rahamäärä
Kaupunginhallitus päättää vuosittain jaettavien apurahojen ja stipendien
rahamäärästä talousjohtajaa kuultuaan.
4.2 Apurahat
Tieteellisiin ja taiteellisiin tarkoituksiin myönnettävistä apurahoista ja niiden
jakoperusteista päättää stipendilautakunta.
4.3 Stipendit
Korkea-asteen opiskelijoille myönnettävistä stipendeistä ja niiden
jakoperusteista päättää stipendilautakunta.
Perusopetuksen 7. – 9. -vuosiluokkien oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille
kohdentuvien stipendien jaon yleiset perusteet hyväksyy opetuksen ja
koulutuksen järjestämisestä vastaava lautakunta.
Opetuspäällikkö päättää vuosittain perusopetuksen 7. - 9. -vuosiluokkien sekä
toisen asteen opiskelijoiden stipendeinä jaettavan rahamäärän suuruudesta
sekä stipendien jaon tarkemmista perusteista. Kangasalan perusopetuksen 7. 9. -vuosiluokkien koulujen ja Kangasalan lukion stipendien jaosta päättävät
rehtorit. Kangasalla asuvien ja muualla opiskelevien toisen asteen
oppilaitosten opiskelijoiden stipendien jaosta päättää opetuspäällikkö.
4.4 Kehittämishankkeet
Mahdollisiin kehittämishankkeisiin myönnetään varoja kaupunginhallituksen
erillisellä päätöksellä.
5 § Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 28.10.2020.

