
 

 

OHJESÄÄNTÖ 
voimassa 17.04.2019 alkaen 
Tietoa Sörmlandin alueen kulttuuristipendien jaosta  
 
Kulttuuri on tärkeällä sijalla yhteiskunnassamme, sillä se heijastaa aikaamme ja nostaa esille tärkeitä 
kysymyksiä. Alueelliselta kannalta kulttuurilla on suuri itseisarvo ja vaikutus yhteiskunnan muihin 
alueisiin. Julistamalla vuosittain joukon kulttuuristipendejä haettavaksi Sörmlandin alue haluaa tuoda 
esille ja kannustaa alueen kulttuurielämän osaamista, taitamista ja aktiivisuutta.  
 
Sörmlandin alueen kulttuuristipendejä voivat hakea kulttuurityöntekijät ja muut, jotka toiminnallaan 
kulttuurin alueella ovat rikastaneet tai kykenevät rikastamaan, kehittämään ja uudistamaan läänin 
kulttuurielämää. Kulttuuristipendien myöntämisestä voi tehdä myös ehdotuksia.  
 
Hakijalla on oltava selkeät sidokset Södermanlandin lääniin.  
 
Kulttuuri- ja Koulutustoiminnan entisten työntekijöiden ja lautakunnan jäsenten osalta sovelletaan 
kahden vuoden karenssiaikaa ennen kuin nämä voivat jättää hakemuksia tai ehdotuksia Sörmlandin 
alueen kulttuuristipendien myöntämisestä, tai ennen kuin heitä voidaan ehdottaa kunniastipendin 
saajaksi.  
 
Sörmlandin alueen kulttuuristipendit on jaettu kolmeen ryhmään:  
 
Ammattimainen taide/kulttuuri 80 000 kr 
Tätä stipendiä voivat hakea taiteen alan ammattilaiset, joilla on:  

 taidealan korkeakoulukoulutus  

 jokin muu taidealan koulutus 

 vastaava osaaminen pitkäaikaisen kokemuksen tai oppisopimuksen pohjalta.  
 
Ammattimaisuutta arvioidaan alan vakiintuneiden periaatteiden mukaan. Stipendisumma voidaan 
myöntää joko yhdelle vastaanottajalle tai jakaa useamman henkilön kesken.  Stipendin 
myöntämisestä voi myös tehdä ehdotuksia.  
 
Nuoret, aloittelevat taiteilijat/opintoapu/jatkokoulutus 50 000 kr  
Tämä stipendi voidaan myöntää nuorille, aloitteleville taiteilijoille, apuna opintoihin tai 
vaihtoehtoisesti läänin alueella toimiville taiteilijoille, jotka haluavat kehittyä edelleen omalla 
taidealueellaan.  
 
nuoret, aloittelevat taiteilijat:  

 tätä stipendiä voivat hakea minkä tahansa taidealan korkeakoulututkinnon hiljattain 
suorittaneet nuoret, jotka eivät ole vielä saavuttaneet vakiintunutta asemaa taiteilijoina ja 
jotka hakuvuoden aikana täyttävät enintään 26 vuotta.  

opintoapu:  

 tätä stipendiä voivat hakea henkilöt, jotka on hyväksytty jonkin taidealan 
korkeakoulukoulutukseen tai vastaavaan koulutukseen Ruotsissa tai jossakin muussa maassa.  

jatkokoulutus:  

 tätä stipendiä voivat hakea läänin alueella toimivat taiteilijat, jotka haluavat kehittyä 
edelleen omalla taidealueellaan.  

 
Stipendisumma voidaan myöntää joko yhdelle vastaanottajalle tai jakaa useamman henkilön kesken.  
 
Kunniastipendi (Kulttuuriteko) 20 000 kr  



 

 

Sörmlandin alueen kunniastipendin saajaksi voidaan ehdottaa läänissä asuvia henkilöitä, jotka ovat 
pitkän ajan kuluessa suorittaneet merkittäviä kulttuuritekoja.  
 
Tätä stipendiä ei voi hakea itse. Sen vastaanottajasta voivat tehdä ehdotuksia kulttuuri- ja 
koulutustoiminnan työntekijät tai kulttuuri- koulutus- ja ulkoilmatoimintalautakunnan jäsenet. 
Kunniastipendi myönnetään enintään yhdelle henkilölle tai yhdistykselle/järjestölle vuodessa.  
 
Kunniastipendi voidaan myöntää:  

 taiteen harjoittajalle, joka on jo pitkään tehnyt läänin kannalta merkittäviä kulttuuritekoja  

 kulttuuritoiminnan järjestäjälle, kulttuurinäyttämölle, kulttuurijärjestölle, kulttuurin 
esikuvalle/vauhdittajalle, joka on innostanut muita ja tehnyt pitkään huomattavia 
panostuksia läänin kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. 

 

Viimeinen hakupäivä  
Viimeinen hakupäivä on 1. kesäkuuta. Stipendi-ilmoitus julkaistaan viimeistään kuukautta sitä ennen.  

 
Stipendien jako 
Sörmlandin alueen stipendit jaetaan entiseen tapaan vuosittain syksyllä.  

 
Hakumenettely 
Ilmoitukset julkaistaan paikallisessa mediassa. Hakulomakkeita on alueen verkkosivuilla. 
Hakulomakkeita voidaan pyynnöstä lähettää myös postitse. Kulttuuristipendien kategoriat/taide- ja 
kulttuurialueet ovat:  

 Sanataide 

 Kuva ja muoto 

 Taidekäsityö 

 Tanssi 

 Musiikki  

 Teatteri  

 Liikkuva kuva 

 Kulttuuriperintö/ympäristö/historia  

 Taidekäsityö 

 Muu, nimittäin  
 
Hakijan tulee rastittaa alue tai alueet, joilla tämä katsoo toimivansa. Jos hän haluaa itse kuvata 
kategoriaa/kategorioita, jotka hän haluaa otettavan huomioon, hänen tulee valita kategoria ”Muu, 
nimittäin”.  

 
Valmistelu ja päätös 
Sörmlandin alueen kulttuuri- ja koulutustoiminnan valitsema työryhmä käsittelee hakemukset 

alustavasti. Ehdotukset stipendiaateiksi toimitetaan jatkokäsittelyä varten kulttuuri- ja 

koulutuspäällikölle sekä lautakunnan johdolle. Päätökset stipendien myöntämisestä tekee kulttuuri-, 

koulutus- ja ulkoilmatoimintalautakunta. 


