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Päiväys
Kommentti
1.5.2016
Kulttuurin, koulutuksen ja ulkoilutoiminnan lautakunta vahvisti
ohjesäännön § 15/16
17.4.2019
Otsikoinnin tarkistus, lautakunnan puheenjohtajan päätös § 29/19
18.2.2021
Kulttuuristipendien ohjesäännön tarkistus, lautakunta

Ohjesääntö
on voimassa 18.2.2021 lähtien
Region Sörmlandin kulttuuristipendien perusteet
Kulttuurilla on suuri merkitys yhteiskunnassa kuvastamalla nykyaikaa ja
herättämällä tärkeitä kysymyksiä. Alueellisesta näkökulmasta katsottuna
ovat sekä kulttuurin itseisarvo että sen myötävaikutus muihin yhteiskunnan
alueisiin erittäin tärkeitä.
Region Sörmland haluaa kulttuuristipendejä jakamalla nostaa esiin sekä
Sörmlandissa toimivia kulttuuritoimijoita että kulttuurin merkityksen
yhteiskunnalle. Julistamalla haettaviksi kulttuuristipendejä Region
Sörmland haluaa rohkaista ja tukea aktiivista kulttuurin luomistyötä, mistä
on hyötyä sekä kulttuurin tarjonnalle että niille, jotka luovat kulttuuria ja
nauttivat siitä, sekä tukea tietojen lisäämistä, osaamista ja osallistumista
Sörmlandin kulttuurielämään. Sen vuoksi Region Sörmland jakaa stipendejä
myös läänimme kulttuurin luojien ja kulttuurielämän jatkokoulutukselle,
koulutukselle ja tulevan kehityksen edistämiselle.
Region Sörmlandin kulttuuristipendit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään:
kulttuuristipendit ja kunniastipendit (kulttuuriteko). Stipendejä voivat hakea
kulttuurityöntekijät tai muut, jotka kulttuuriin liittyvillä toimillaan ovat
myötävaikuttaneet läänin kulttuurielämän kehittymiseen ja uudistumiseen
tai joilla on kyky siihen. Kulttuuristipendejä voivat hakea vain
yksityishenkilöt, niiden saajista ei voi jättää ehdotuksia.
Kunniastipendiaattia voivat ehdottaa ainoastaan Kultur & Utbildning
Sörmlandin työntekijät sekä kulttuurin, koulutuksen ja ulkoilutoiminnan
lautakunnan jäsenet.
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Hakijalla tulee olla selkeä yhteys Södermanlandin lääniin, ja hänen tulee
täyttää kutakin stipendiä koskevat vaatimukset. Ammattimaisesti taiteen ja
kulttuurin piirissä työskentelevän hakijan suhteen on voimassa se, että hän
on kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut väestökirjoilla sekä
toiminut läänissä.
Kultur & Utbildningin aikaisempien työntekijöiden ja lautakunnan
aikaisempien jäsenten suhteen on voimassa kahden vuoden karenssi ennen
kuin he voivat hakea Region Sörmlandin kulttuuristipendiä tai ehdottaa sen
saajia tai tulla ehdotetuiksi kunniastipendin saajiksi.
Kulttuuristipendit

Kulttuuristipendien ryhmässä voidaan jakaa useita eri stipendejä.
Ammattimaisen taiteen ja kulttuurin luokassa myönnettävän stipendin
saajana ja hakijana voi olla ammattimaisesti toimiva henkilö:
 jolla on taiteellisen alan korkeakoulukoulutus
 jolla on jokin toinen taiteellinen koulutus
 joka on taiteellisena harjoittelijana tai oppilaana tai pitkällä
kokemuksella on hankkinut vastaavan taidon
Ammattimaisuuden arviointi perustuu alan yleisesti hyväksyttyihin
periaatteisiin. Ammattimaisesti toimiva taiteilija on se, joka pystyy
kolmivuotisjakson sisällä vähintään 50-prosenttisesti elättämään itsensä
taiteellisella ammatillaan (mitattuna työaikana tai palkkana). Tämän arvion
tekee itse stipendin hakija. Stipendisumma 80 000 kr maksetaan joko
yhdelle hakijalle tai jaetaan useamman kesken.
Stipendi voidaan myös jakaa nuorelle taiteilijalle, joka ei vielä ole
vakiinnuttanut paikkaansa, opiskelijalle ja/tai läänissä toimivalle taiteilijalle,
joka haluaa kouluttaa itseään edelleen omalla taidealallaan. Stipendisumma
50 000 kr maksetaan joko yhdelle hakijalle tai jaetaan useamman kesken.
Tulossa oleva nuori: Tätä stipendiä voi hakea henkilö, joka on juuri
suorittanut loppuun koulutuksensa taiteellisessa korkeakoulussa tai
vastaavassa. Tämä koskee kaikkia taiteenaloja, mutta hakija ei ole vielä
vakiinnuttanut paikkaansa taiteilijana, ja hän täyttää/on täyttänyt
hakuvuonna korkeintaan 26 vuotta.
Opintoavustus: Tätä apurahaa voi hakea henkilö, joka on hyväksytty
taiteelliseen korkeakoulukoulutukseen tai vastaavaan, ruotsalaiseen tai
ulkomaiseen.
Jatkokoulutus: Stipendiä voi hakea läänissä toimiva taiteilija, joka haluaa
kouluttaa itseään edelleen taidealueellaan.
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Kunniastipendi (Kulttuuriteko)

Henkilöitä, jotka ovat pitkään toimineet ja asuneet läänissä ja jotka ovat
suorittaneet merkittäviä kulttuuritekoja, voidaan ehdottaa Region
Sörmlandin kunniastipendin saajaksi.
Stipendiaattiehdokkaita ehdottavat Kultur & Utbildning Sörmlandin
työntekijät tai kulttuurin, koulutuksen ja ulkoilutoiminnan lautakunnan
jäsenet. Stipendiä ei voi hakea. Kunniastipendi jaetaan vuosittain vain
yhdelle henkilölle, yhdistykselle tai järjestölle.
Kunniastipendi voidaan jakaa:
 pitkän uran luoneelle taiteen tekijälle, joka on suorittanut läänille
merkityksellisiä kulttuuritekoja
 kulttuuritapahtumien järjestäjälle, kulttuuriareenalle tai -järjestölle,
kulttuurin edistäjälle/esikuvalle, joka on innostanut muita ja jo
pitkän ajan selvällä tavalla myötävaikuttanut kulttuurin
kehittymiseen läänissä
Stipendisumma 20 000 kr jaetaan joko stipendiaatille, yhdistykselle tai
järjestölle.
Viimeinen hakupäivä

Viimeinen hakupäivä on 1. kesäkuuta, ja hakuilmoitus julkaistaan
viimeistään kuukausi sitä ennen.
Stipendien jakaminen

Region Sörmlandin kaikkien stipendien vuosittainen jakotilaisuus
järjestetään syksyllä. Lisätietoja on sivustolla regionsormland.se/Kultur.
Hakumenettely

Stipendit julistetaan haettavaksi paikallisessa mediassa.
Kulttuuristipendihakemus tehdään Region Sörmlandin digitaalisella
hakuvälineellä - Apply. Lisätietoja on sivustolla regionsormland.se/kultur.
Pyydettäessä hakulomake lähetetään myös postitse.
Stipendiä voi hakea seuraavilta taiteen ja kulttuurin alueilta:
 Kirjallisuus ja sanataide
 Kuva ja muoto
 Taidekäsityöt
 Tanssi
 Musiikki
 Teatteri
 Elokuva
 Kulttuuriperintö/Kulttuuriympäristö/Kulttuurihistoria
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Käsi- ja taideteollisuus
Muut, nimittäin

Hakija merkitsee itse rastin yhteen tai useampaan ruutuun, jotka koskevat
niitä alueita, joilla hän katsoo toimivansa, maksimimäärä on kolme.
Ryhmän "Muut, nimittäin" voi valita se, joka haluaa kuvata yhden tai
useamman ryhmän, joissa hän haluaa tulla arvioiduksi.
Valmistelu ja päätös

Hakemukset käsittelee ensin Region Sörmlandin Kultur &
Utbildning -elimen valitsema työryhmä. Ehdotus stipendiaateiksi jätetään
valmistelun jatkamista varten kulttuuri- ja koulutuspäällikölle sekä
lautakunnan puhemiehistölle. Päätöksen tekee kulttuurin, koulutuksen ja
ulkoilutoiminnan lautakunta.
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